~hl1.

Pono

CEf~fi PHENU~1EHfiTY;
W ŁODZI:
Rocznie rb. 6 k. -

Katarzyny P.
Piotra P.
Śt'. św. YirgiJiasza B.
CZUl. ŚUl. l'lallsmeta B.
Wt.

Półrocznie" :;; .. K~)a~to.lllie. j " 50

l'lteSl<;;czn. " ... " 50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy :3 k.

św.

Wsch6d slo godz '1 m. M
Zach6d st godz. :3 m. 58
Dlag. dnia godz. 8m. 24i

Ubyło

Z prze.ylką pooztową:
Rocznie
rb. 'l kop. 40
P6łrocznie Ol
:;
,~ 10
Zagl'lmlo~:

l'lieslęcxnie rh.1 kop. 10

CENt' OGŁOSZEN:

" godz. 8m. 20

RedakcJa

I

Pit;\tek, dniEl 22 listopada 1912 raka,
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32, w~i:'IIg,S~IllISoach 1Q fll!. T'eod«lHf'i<1 ~\;.imllke;

w Zgierzu, w apic(:(;1)

I{l!.

l?''''IIil:k<ll.

.

I!\lladl\l!słalme przed tekstem 50 kop. za miersz petitomy. l:\)WY02:;lij~e ogłG$:2eniia ZI.}, tekstem po 7 !cop, za \'.lIei's? nonpilrelo·.\1y lu;' jC;Ju
miejsce. Małe ogłollllllelll\hll po?- kop. ~d \\lyruza (~la po;!>zukuj}'1cych pracy po 1.11, kop.). 1'iajrnniejs;.;e oglOS?;~;l! '; :?oJ j;::l? I~ !ii:lelld.!il),j\lil.lt i ~i!'e~
kll"olo(llli po 20 kop. za wiersz petItomy. Za dO!qczeme pl'ospeldow Ó rub. od tysI11ca egzemplarzy. ~l·~,;r~l:lIIt} !),':7 OZl1i\cz~~nin hOllor.1rvu;11
Redakcya Qwaia za bezpłatne: rękoplsó,» drobnych nie zmt"Q.ca. Ogłoszenia \\) tekście 1 rup.. za I1'!lersz: petitow/.
O~rtoSllcl\ii:l., których tCl",n[ny
przyptl.dajll Ul dnie śU1irateczn~", drakujemy \\l przed dzień ś~i~ta lab po ślKlI~cie.
.

"""""'~·R=e=·d={:)=k=to=r=1=ub=je=g=o=z=5=s=t\=p=c=fi=p=rzyjmojEJ interes~;;6~-~;d;ennie,
Z-~;jt'3tkj~~··
od-~-~-d;i;;;';~~~2-"~r~;o
=_ __
,. . " _.dcl-=;wi;~~;'n;;i~:
,____________
._:-"__-:-____ poJ;ldt;'i~~
___
D
i
II'
Dziś
1.."11'"
U dramat
Jutro W so·
MY
~ L" U I 5110 i wyraźnie, że lIie jesteśmy i Ili'e ~11cemy
ronUmarn~W
w piiltek n ,łhi~~e Morsti.na, botę po pot SHJ~~rolll
~r
I być P?śre~nikami njemiec~o.madiarsldmi, ale poiJ
...W
,tragedya
'Ytcczorem
i!f"!:n'l.llUl!;!l?@~"'j!!l't!ll'tl'!~ 1łm1All~"II'1l kro~o- I lakamI, ktorzy po za granIcami swe;;o rozumnie
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• _~zeksPlra.:.. Pl~~wszyraz "U!.._i!IlL!iJ~;;a"::.!~~ó.'i liJIliI\U~."•• _ chWIla pOi,ętegt:;> interesu narodowego widzą przedewszyN
Austrya jest mocarstwem, które urnie i może stklem !nteres na.r0cl6~ słowiarlskich.
'
L
A.
bronić swoich interes6w i godności wobec wszy~aJI(!p'szyn~ J~)dmtj( był ustęp, który w swej
W listopadzie jeszcze rozpocznę nowy kurs dla począt- stkich, nie wyjmując potęZnej Serbii, albo uznaw- mO~le I?OSWIęClł dr. Leo niemcom. I tu takie
ku.jącycltj II-gi kurs (mazura) oraz "Komplet ucznioWsJd". szy się sama za pobitą bezwojny,prowadzi już pOyVledz~uł 011 to,. c~ dawno już powi!ino było
WMt Ed t" ... k" tylko politykę wedle zdrowej. zasady: tJtrzeba byc gł?sno . pOWle(!%U~ne. że zgoda na sojusz
C:!:ł!l'le~FrtmClln~~~!!!~mul umieć przeleźć, jeśli nie można przeskoczyć".
Aust,rYl z ~Iemc?,ml Jest najcięższąi najprzy.,
Widzowska 41.
i Profesorów TAlicll W Pi\ry'tll.
Gdyby jakkkolwiek inne żyjące jeszcze i k~·zCJszą, ofIarą, juką POlacy w .zaborze ausU'yac.\":"::":~======
chcące żyć państwo europejskie byto tak trak- k!m ponoszą, dla .dynastyi i pa6slwa austryactowane, jak 3 milionowa ,Serbia traktuje od 2-ch kle~~o w przck.on('ll~lll, że sojusz ten jest dla niet.ygodni 50 milionow'i AU5trYG, która wir::cej ma .go potrzebny l pm:ytGczny.
..
żołnierzy, niż Serbia l11dno~jci, to iu;~ dawno
, ~oti:ld, copra\vda, !)(~:(.ytkll tego nikt jeszcze
"przesilenie" byloby sl~:-pr::,:esmło.:. , Ale A~l- r~1C ,,~~dz1ał. NatklH).Jzl .l(;~dnL1k c!lwila pr6bycl~~",
I strya~ t~ kla.syc?,ne pa.llstvil? przesIlen, uyYn:r,a cydUjqC~I. L.udy AU:,tI'YI będ,tmIały~p()sobllOSC
. ". widoczme? .. 12: stllrtkryzysu ]:e.ststanem >n~)nor,,· p.QPul~ap VI ~ ~,,~b,roJł;; bJysze~ącą"! I' prze~orra ć
. l,mal~feJs"o/mpo~'·słońcle'm'i .. ".i!,d~.' ".
slę,q,zytO<J.ęst:ą;Msta .$tąl.~jprąwgY;!.i.;s;!;cz~rqśc:j, .
:;'~ :/xt$tt,Vfl(;ki:: na~tępsatponliJp~}ecłnlł!.dP' 81lt,. .w,?;~.. tyUrotektura, ~ uozona \z szychu t rtJewiel':
... "". i!łiA~~I:,B#,m9~e,fet~m' pOzwolqpn~ęde~tlśwje:. noś CI.
....
.
St.
·'.5559. ,tner sekunqantce" ;. zuzytkowaćwreszde te setkI.
~
!milionów~,w.ytłaczanychsłYl,1nfi śrubą austryacką
J6ziotlli w 2.gciu zawsze wybornie sięwiodto,
z ludności na wojsko, aby. przynajmniej urato~
Wiem; skarżył się ciągle, .że ma dolę podlą;
wać . życie jej oficyaJnych przedstawicieli. ..... Miłe
Józio, do czego wziął się, udalo się na IBlep
Wkuś, czego się' dotkną!1 Z$raz .zrobU. klapę.
uczuciamuszą, budzić się w duszy lojall1e~~o auWicl1s byl nicdotęga, .J6zio madra glowu,
stryac:kiego podatnil<a, kiedy, . znalazłszy się za .
...,.Ducha mnDowiem· koni.ak dodawał Szuswwa.
gra.nic.ą,
przypomni
sobie,
że.
jego
p~t6stwo
nie.
K'
d
t
D"l
'
. .
.pulllltA..
,-...~~~
unlie." .broilić nawet ' swoj~h' l\onsulQw,' nie n16..
., . '~r~pon _~t1, '. ,>' .. a~~~, :.:'re~egrai?huJ'1 . tak opis~~ . ·
wiąc o zwyczajnych obywatelach.
Je odwru~wOlsk tureckIch z poP-l..\li!-Bltl'gas'
Byłoby naazwyczajnem wjdowisl\iem, gdyby
."W plut~k 1 listopada major Wassyp9infor:
konsulowie austryaccy. widząc, że autorytet mo- mownI, ml~le,że 'Y'. so~d~ P godz.... 87ejrano
carstwa, które reprezentują, nie wystarcza do za- mam Jechac doCzerkwskIl'1' O 30 ldloluetrów
bezpieczenia im elementarnej swobody ruchów, ~vstecz;J a s~~m.tlJrl do Sara} ... Ale nazajutrz.deszcz
Zagraniczna polityka atistryacka weszła o~
d .
t 'l
r N
. ,. l
1bł?i o . QP0ź:t11ły naszod)azd. Przez cały dziefr
becnie w stadyum tak skomplikowane, że wąt- pewn~go. mu zas ra! <<?wa l"
a ~Zczęscle mn- iołtl1erze. ~:adch?,lz~ . z Czorht wszystlde. sklepy
pić .moina czy j~t Idokolwiek w. Au~tryi, ~6ry- ~~fu~~~~~i.~.~ zorgamzowullI, am "klasowo. u~ s<J. zamkmę'ę, . mleszlcańcy za<;zynaj~ uciel{ać, . . '
by ,Jasno rozumul.ł, czego chcą kIerujące mą sro· l
Gdyby austryacka polityka zagrallic:zna mia, W so~otę w nocy. pewien lll\l:ioif hti:ecki opoIdo,. cz~odą~ą. .
. ..
.
I ła przynajmniej
połowę tej energii wszystko w!?dał nu~ Ze tur~y oszapcowaIi .. się 0.11 gQSerbOWie zajmują Albamę. l l,dą powoli} ~e miażdżqcej, jaką rozwija. pierwszy z brzeguegze- dzm drogI' od VJt-Bul'gas i. źe tam będziest~
wytr,:"alello ~o~tów. adryatyc~Ich, dowodz~.'~? kutor podatkowy. w· tem .państwie, nie był'oby CZOl1a wielka bitwa. .
'..' .
za me W śWiecie. me odst~pu~ od po:r.YSkUnJd. dzisiaj przesilenia ludy Austryi miałyby spók6j.'
jadę natychmiast w ,tę stronę, ale. gdyt1acl
portu na morzu Adryatycklern,tymczasem AUft
ł . .
.'
.•
•
.
~em slaui?łem na wzgOl'ZU i ogaruąłę t11WZfOrstryatwierdzi, ze Albania musJ. zostać nienam·
.. PolI.ty~(a Jasna, stano:vcza 1 :;llpa. sty.rarea lrlem cał~ okolicę,. nie .dostrzegłem. zywej duszy.
szoną. ze porty albań&kie nie mogą dostać się mew.ąt~hwle wr9g6w, ale rownocZeSil!e umacma WracamZ!ltem do. Czortu, które jest zupzfuie puw ręce serbskie.·
przY!ąc16ł. ~ohtyka zaś ukłonów, pl.eszczery~h st~, Pakuję szybkowojemanat'ki na wóz' ije~
Jeden konsu1austryacki ledwie zdążył w uśmIechów l rzek0'Pych sub:el~oscl. ·~zbraJa dZlcmy do Czerkieskiej. . '
.' ..
przebranluucie<;•. Drugi . .zaś. przepad.ł be.z wie- :vro g6w w n?wq , b~OI! lekcewazema, a zmechęca
PrędkodogarJaJll·ar1lli,ę...... .....
.
.
ści, a rząd serbskI Odpowiada poczterodmowym ! rozczatowuje przyjacIół .zar6wno dobrowolnych, . Około. P9ł~ocy S!y~lmphałas.· iaJdś za.p~g6t~
namyśle, 'że!yładze wojsJ\Ow~ serbsk!e, nie. uw~- Jak przy;musow~cb,. .
kleru. o,dw[ocIłem Sl~~WldzęWies Gżerklęsl<1ejw
żalą. za yp(jih.we .;dop~szczel1la. krótl(Jej komUlll. !"1y?l ta Ie;zy .I1~ .dI1Ie,swJet~ego~rzem6wle" płon;tiema~h.. Przez. kąka minut bieleje smukły
,i, ';kacyitelegraflczn~Jm!f,ldzy reprezentant~mf.u~ ma, ja!C1e w~gJos!ł.prezes K~ła.polskJego~wde":'
rnęczet wśrod pło~e11l, ale ,wnet ginie wobło
stt~j,wPri2;r{:lndzle;a Jego władz~ w.1tltedlllU... legacYlau~tryack!~J. Po~t~wleflle kwesty! przez kach. ,czarn~gQdymu. jasnem jest,zeturćy nie
'.... Wsży~tl{Oto. S" rzeczy. zupełme m~ychan~. dora . Lea, ze nalezało Ser~Ię. albo trakt?vraćJako stawl~ . tQw1.. opCl'fl:1- bUłgal'O~ .... '.' . "
'.'
Nlcd2;iVl':nego, . ze .. zdumlonybył nlen:lI hrabia p~zYlaclela, ąJbo anekto',,:ac-;Jest p'odWÓHllę sZGzę- '. . pśwl~Ie ZWIjam);' .nanuot, 1 udajemy .się w
I Ber.c
. htołek.A. Je.,dl1a.k
...... umia.ł.......' z.dO,b.YĆ ..~I!~ ty.łkO ~h",:,efr!'. ~O#!.'. ~.łus.zn~m. lśgtJ.a~e.m
. . . i. W
. . . '. tym. ~h6. ,r~e d. a.1s. .~~.... ~r9g.ę. '. dR. C~atąldży
....Ta. sama1.J..oct.róż smu
na-uprteJ;ą1y.ulcłonw stronęPaslc~a lJego pań- Jalqchsm,~sm!ałych mruczeą l Illąmrota,fi. który tna l .. p'l'zy~n~j)1aJ'ł;ca ... W pochodZie wojsk niema
stwa ..; ' ,i:,';
..,. .
..
'.' . . . nazywa. SIę dy.sI{usy~w·del~f,{a<:;yac,h, glos,ten . ia,dne] orgalllZ<lcytlub t pą'rzadJm ... Wielu żołnieMoze,być, ~edzi~iej~a sp6tilionaq40 lat, ma tern wi~ksze znaczenie; tetn.·dalej tęż. b.~dzie tZY'porzuciło obuwje i.masierUją w zakrwawi ouprzejmość hr~ Berch~dlda; jest:tylkdj~;dnym s.tyszany.. .' '.. .,. . . . • .'.
;.,: .,nych'p~czpCłlach.< . , . .
.
zsubtelnyc~. środkóv.:-Je~o 'Wysolqel'szt~l{l;b}'~
. ' Jasne Js~nowc7:e ~del\lar.o~al1ie, .Sl~; pp~-:. WH:b:ę a:matęzaprzężon~ Vi pal'ę koni i
może że meuprawma oflaJeszcze(lppostawle~wódcyl<ołazą polityką sł()\Vlan.$I<ą..... }e\>tt,al.{2;C bmłych wolow.Razemz· Wojsldcm po
nia a~barasującego bądi co bądź dylet#atlt::.aI~o . ~r!l~T,.Po\Vi~nosię był'0J~,(pOWle,"dzie~ja.. :;lysitce wozów, W których okoliczni lIl1(~4J~IH'l
,przy
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l'Jyt oa ;OlUeU( an.

cym tym cddziakm ;u tJleryi.
Ik
.
I
1
tcm ,t; pUE'jj nrt5leryi j po\~;~ ewa (,ni ;'~,laj( Q,
· !Jon' Il_l• ic·l:,urgLls
-,
. tiU·
. ł
w;. ł :.::!~
w ~. t rW;ZiJ}'l11 o,gl1lU

i'l.t:111 t lt.r~H~:.: 1 .. ~~:\'v'Lluek P(;.'\VHilen v/ti~~cl\vie sicr1:,:icc w wipir:!1hl"'. \\'S!a!!d;: wyh,':.yi;nika Jes/o
P~)'N~~t,lj~ mi~dą świadkiem :t Damq:;vm ~(wałfo,
'N,':1 spr.,cc:~l.a, !,hjrej kres pOJożył ·p,·;:e\voLlni.

r o z p r a w :'/).

C l'l

VI c;~as;e ,'.vcmrajG:::cj ro/pl'llwy nie wys.dy lIa

j.\W i:Line nDwe 8ZCZt'1,;'óly ;ó:'rodni. Zaiutere3o·
C;Gł c·J •
wa!li~ spn. W'} było shl'::c,
lvlaco'
~ll '.C]·:·:Wl'a Sl·~-'. 11~1 l'07'·1.)l',!m~. ,',: :'.~l ·[\I.';".I'.l
:'i;;;;t[::pni ś'l'viad:;()wl:~ franciszek Malas An" , , " - i - _"
L " l'~~' ~
Laj,>ttll, llicw,..I(IJliwie J.::ltun \\' ,.ost11I1iclll :,;io· : ,()ii Kr~:wc..: Y!I:Jd i J;1kób Shrczewski pOlv/ier•
I wie" zechce rozwin •.t.ć cał;lc J'e.,\".'·o za'varto;,c.
(l?jl i jcdYi!ie dawne swoje zc:.mania nie dodaj ac
v
I'
Na \vstel)i~
l'OZllJ"aWy !)ro:w,:ntor siawb wnio·
),ndJ.1\l:h iJQvi,rych flzczeq>~;{(j\v.
J
..
•
'I' cele ,0 .Dr.zcs,h.!t.'haniC,
,sfclzic;w
śledc.zt:,.:...'.·
Po wymL1nic zdali pomi~dzy prokuratorem
•
..'
" . .i ,w .PiO. tc-.
kOWie Wllcc:uego, kwry do[roaał
Wl;;jyJ lo;ml1KJ
a Obl'Olk:uui, przyclcm ocie s:rony powoływaly
klasztoru, aby przedstawi! po!o;;'enie klas/to,u, się Ha rÓŻ!lC dokLlmen~y i protokuły, tryi1unał
v
1a ;"1'" do
7,ql.J1,\!,:tYl· l' ;::k.'ll'}.\Ca.
'!"l'y"'DU,"lf.'ł
llZIL'ł p-rzcsłuch:nrle świadków Zil sko:icwne i
-".
J~
~
o, 1)!7- -r·!1y
J."'" r
przewoclllic:-;:tt'y udzielił (~łosu prokul'2torowi.
I wniosku I)l'okuratora,
Ni~st(!pnie przyst'.}plGll0 do przesłuchania
O He r?,:;:p~-awa ~ójdzie w tern tempie, wy,

...

garsb,j ~:rtylcryj, p().~mlujc mi puklerze armat
zupclnie ,:deiormowanc prz'ez ku1e szrapneli.
' ) '
l'
'
<l G::o::t:!\vJOI10
go w ty.e,
any kTy\: ocl
wrot
..
l"
l
I.
I
1
<um!l 1 [r:';:,;]Cj, ,U! \v noty l<2.wdcl'ya bułg;lrs,<a
otoci.y[a .k,v:o o~ld2bł i zabrała mu 1G annat.
W~;d{)0j'\Vamy siQ z W{iWOZU i zbliżamy się świadków.
do linii kolejowej. Spotyl:amy, jak się p6;;niej do·.
Sw. 3\;dzia Wilecki zeznaje, że tak zakrystya
wleclz;.eMmy, ostatni poci:~g, jald odszedł z Czet. I jak l sk~rbiec leią pomiędzy ko(~ciołem a kapli.
kieskiej. Ci{)g-ll~ go duże lok<J1notywy, ak mimo to cą Z CUCtOWlly obrazem, tworz,! zatem wraz z
posuwa Się powoli naprzód. Na dachach, na I k~s~torem jedną całość, wobec czego kraclz.\eż
stopniach tłoczą się kohiety, dzieci, żołnierze. l pIen~ędzy :ze sk~rbca c.zy też z zakrystyi tlznać
Ody pocllJ>g zbliia się do nas, wielu żołnierzy I nalezr. za kradzIeż ko§cielna.
stara się do niego p1"zyczepić, aie zllaiduj~ty si'ę i
Na wniosek obro(lcy CzeremiitskiCJIo świackk
w pod~Ju broni~ dosię-pu za pomor,<J bagnetów. rys~jc szkic· klasztoru, 'z krorego oka~uje się" że
Nad wIeczorem przyoywamy do Sinekli, prze- i zarowno zakrysiya, jak i skarbiec tworz? osobne
bywszy przez Ct'\ły dzie{l zaledwie kilkamtście ki- budynki i pokryte są odrębnymi daclwmi.
lómetl''';w,
I Oskarżeni Damazy Macoch i Ole.sirlski poDojC±d1.'ljrJc do wsi zaC"lepla umie jakaś fan- 1 twierdzaj:l zeznania świadka.
iaBtyc:ma osobistość, jad<}ca na Clil\!; był to C2;0' i
Drug-! świadek, były komisarz policyi często'
wieI. (; olbrzymiej Inszy, ubrany w l11uudw' pul- ' ch?',vsklC'j, BazyH DCllisww, który obecnie pozo·
·
.
shJ·c \V śle::I.zi·"'l<>
rzyrna)'Jcy
czarny pan.!s(;.t pod pat',li}.
'w.... f)l"r.·'! ·c,al·~".t'",'·e.n~ ',l:',lcL.'enl'a d~ l).
k'OWD]'1c', t
OświacL'zył mi~ ie jest pułkownikiem oddziaŁów P. S., potwwrdza w ztlpemOSCl dawne sWOJe zesanitarnych i prosił, aby go odfotografowa(\
znania dodając jedynie, źe Starczewski pewnego

I

I
I

rok zapadfl1c Jutro WIeczorem, a temsameil1 raz
na zawsze Skollczymy z t~ ohydną spraw:~.
:

(z)

KALENDARZYK TERMINOWY.

IMIONA StO WIANSKIE. D z d Wszemity. J tt ..
t l' o Milywoja.
I
TEATR POLSKI. (Cegielniana nr. (3). D z i j
"Madame lvlouton", komedga Sylvane i Mon ery. Po.
czątek o g. 8 min. 15 Wieczorem.
i
- J 11 t r ~ "S!uby pa!li~l'!sl{ie" Fredry. Początek
" o ~. 4 pp. -. "Zlem!a" Pol~nlech.je;;jo. (Premiera). Po, cZlitek o ~OdZ 8 mllJ.15 WIeczorem.
:"
TEATR POPULARNY A. Ivl.1elewc,kiego (Konstan
: t~llowska .lę).
z.i li "LiIi~" L. H. Morstina. Począ·
tek o UotlZl1iie 8 mm. 15 Wleczorern.
, _. J 11 t r o "Król Lir" Szekspira. Początek o g.
I pol d~ 4 pp. - "Grzeszna noc", komedya A. i\1ittiego.
,. (Pre~l1ern). Po~zątek o godz. ~ min. 15 wieczorem.
x:.az-n 'p~dcz.as ,przesluchania starał się zniszczyć i
Z~BRANIE: J II t r o 6-n~les. zebr. czt. lódzkiego
hst, JakI nadszedł od Macocha, świadek mu je· : o~dz. fow. kra). (w lok. wł.. PIOtrkowska 91) o godz. 8

I

i

I
I

oJ

<.>

-:

-

-

-

•

Nieposłada żadnego instrumentu chirmgicz- '
nego, d7..ierży natomiast parasol. Od trzech fygodni .błąka się po okolicy i nie wie, co z soba dl1ak w tcm przeszkodził. .
zrobić. Zawieramy z.najomOŚć i spędzamy noc r~ ., ~as4:Pl~i świadkowie w H~~ie. 10, którzy wy·
Zem IN jakiejś szopie przy stacyi.
I JasUlc nueli stoslmek osk. OlCS1nsloego do ro<.17jo
Sineldi majduje się na wzniesieniu. Za n..'1...'I1i ny, ~owacki<;h, apnedewszystkiem . pani dolll1u,
. cała l~nianaszego . odwrotu znaczy się łunami ktQre1' za ",roine czułości" 01. kupić miał nawet
poiaro)V."
.
'.' .'.
..
'.
.
\' d()1l1, zeznają. przy. drzwiach. Zamkniętych.
'.. OśvyicIe-wyrusZatn')L kttGtataldty.'.
.SwiMkowie.ci zeznali jedna~ na j{orzyś'ć.1>·".ywzdNt linii: lw!ejowej, 'ale i.tuhlj. ściSk s~rZonegoioświadczając, 1eo jakimk.olwiekstójest.
. .źe . ledwo się posuwam, Nagle rozlegc\.- ! sunku rrutosuym pomiędzy Qlesiński~ a p.. Noj~ się ok,'żyki; "Ekmek! Elanek!" (Chleb, chleb!) wacką nie może być mo""y.
.
Na linii porzucono wago..'1 z chle1:lem, a zgłod.
Sl(oro P'!1bliczność znowu Wpuszc.zono na sa·
niali zołnierze hili się o dawno niewidzi.:my przy- lę, przysl:.WlOno do przesłuchania Marvunny Ko·
S1Ilak bagnetami i noźami.
smal, służ?ccj Heleny .MacocllOwej. T,lkże i ten
Gcly .zbliżaliśmy się do Czata~(Hy, odw'uga ~wiadckpoiwlerdza tylko da\Vlle swoje zp.znania
znOWll w nas .ws~~piła, bo słys~eliśmy przcdeź, d01aj~c, Ż~ na drugI dzid! po zamordowanh;
że pmyca ta me lest do zdohyCia. Spodziewamy Wacława, Damazy wraz z Załogiem przyjechali
się znaleźć tu śwież::t armię. Nadzieje naST.e sa
do Warszawy. Helena przez cnły len dzielI była

I

u

p

I

I WIeczorem.

"HAR[V1ONLĄ,". (Główna nr. 62).J u t
Początek o godz. p6l do .9 w.

i

taneczny.

I

r o wieczór

I uczenIc
Z~BA WA. J u t r o Tow. pomocy dla niezamożn.
przy szkole J. Zblje..."skiej
wieczór
I mUZo-dramat .. ztl:ulcami

urządza

(w l1ali "L~ltni"l
108). Po.cz. o g, pór do 8 w.
.-

Piotrkowska

~TOW;ROBOTNII{ÓW CHRZ. (Dom .Ludowy,
llrze,ta;d 54). Jutro zaPawataneczna.POC2iątek o
g9~.ą wieczorem.
....
.
, ····WySTAWA MALARZY POLSKICH (Piotrkow.
I ska ~ 15) otwarta codziennie od godz. 10 rano do god.z.
, 10 wIeczorem.
I
CZYT. i BIBLIOTEKA TOW. KULTURYPOLSK.
czynna codziennie od godz. (3 do 9 wiec.' W niedziele
i świlJta od godz. 15 do (3 po pot
'
CZVTELNIA PISM TO\V. IvVIEDZA" (Piotrkowska 105) otwarta. od godz. 6 po pol. do 10 wieczorem, a w niedziele i święta od godz. lOr. do 10 wieczorem.
niestety złudne.
.'
., bardzo zdenerwowaną, .często pia.:{f\ła, wiec.,~orem
. BIBLlOT)1.KĄ; STEBELSI{ICH (Mikotajewska 59)
od g, (3 - 8 wiecz.; w niedziele i
O kilka· kilometrów Qd Czatdd~ dochodzi- l:Uś t ,'WYszukawszy niektóre listy i. tc1eg-ramy, spa. ot~'artacodzjen\,lJe
śWI~taod 1-5 popoł.
.
ą
~y .c.Id. pło~ącej wsi, w której~1StajeIl;lY. Pl dri.t.~ Ma J e . '
.
MUZE.UM NAUKI i SZTUK! (Piotrltowska nr 91)
HJ.cschźołmerzy. W Ct-amtdży: me!llil rllkop:o, ani
Na z~pyta.nie p~ze\1~ro{!-niczącego Helena za- otwl;lrte. cod;:lenllj~ od godz. '*,Po pol. .do 10 wi·ecz.
ątmil,alli ob6zt1,2ni~oo'ci,at1i f01'tyfikacyj.przecza~ Jakoby. palIła JakIeś listy lub telegramy.
w tII~dZlele l śWięta od godZIny 12W poludnie do
10 WIeczorem;
Generał, .·otoczemy dwoma. adyutantami i czte"
,świądek mUllO to jednak katego;rycznie ()o
r~Ol:~ynal1sami, Wbwiad,ll n.antt ~ naleiy do .śwladczu,źew dniu przyjazdu Macocha i lało:. ---------~._---_.---------------._--------------~

at:mll,lu::Złicej . 150,000 ludZI i te. druga armia, ga Macocll,owapaliła: korespondencye i telegramy.
Ji~:ca200,OOO*ołniefzy, . zblib się ód Kon.Ma~ zapytany przez ,przewodniczącego,
"sMl;Itynq.pola. Attniete są niestety wytworembuj. czy ob~tale pt"zyz,eznaniu swojem,że OlesiflSki
tlij wyóhlfmioficera;
'. ." . '.
I' w 190 (. r. podrohił klucz do' skarbca i skradł
.' '. N,tdW'otcu .kilku oficer6w kawaletyi. pije lm··' .p.ewrtlitS.1Ull.ę pieniędzy, z której dałjehru i Star..

. \'tę. P~osty. żołnierz,., ubrany w. kurtkę ?ficer~k~, c.lewsk(emuczęść, aby. milczeli, ośWiadcza że
.smra SIę p,?eclsnąć rnz~m ze. tnn~.)ak~ś maJOfI . ·"iaJr\
' . . ' .'
.
". ,

~ .to. WIdzi, rozkaZUJe mu . odelść 1. zrzucie
.~tarczeWski . natomiast zeznaje, te dostawał
. meprawme. noszony .mup.dur, .Zoh1ierz nie sIu- plelll~(b;e od Olesińskiego tylko w tym czasie,
ćl:ial Major chWyta go za. płaszcz, a łołnlerzude-,gdy,O. był zarządc~ skarbca.
fza go. OficerzmuszOl1y j(\S,t do bron.le~:1ia.się . ~pra~a .pqdtobienia 1~luc7.a do skarbca vry·
szabli;!. Jest zupełnie prZygnębiony. M.ó'\vi mij J<1ftl1ilła SIę J;1a wczoraj~zej. rozprawie -yr. ten, spo.
"Niema ru:i d~cypliny, ~ drógi, ani'Ż)lwn~d, ~obl:i-e klucz I,tPertkiewlcza zamóWlł ... Macorll,
attiorgaruza<:yl.
'. '.
..... . .
pro. zaś. za robotę zaplactł .Starczewski. Pienią. . Noc :z-apada., 'północy witlacłunę.· TÓ .&. d~ na, t;n .eelwręczył Słarczewskiemtl Macoch.
. denkej. Aby się rozgtZać,zapalill tołni.ęf2.'ę:Idlka. i9prOll?'LStax:c,ze~kieg?, mecena<3. Rudnicki;
domów. , Ni:td ranem oglądam fo.rtYiiIcacy:ę j S(a.~fa wlUose~ owezwame na . rozprawę W,cl1a.
ze' jeden z fortów . uzbrojony jestWl"akter
.• ~e_ t;lec~otZ11~wcy. •. p.' rob?-Szcza w. Piotrkowie
.
. tu około 4000 żołnierzy ~ ~ala·ze~~ld~o,abY~W1adc~ył, czy zakrystya
znajdujemy się o 30. ,kl., 1;s~arbl(!c<,~9r~Q..z\'koęCioletn Jedlą całość i czy
PleID!!dze J;mŻtU.ferya.w nichskradziooe, uWaZlć
do Koustantynopola; mUeif.·za . kt~~p~tltóście1ną· Odyby zaś ks .. .l.
i '\'\"Szędzie . t1~a.....•. $i:ę... '.!?~ .' .~.~.'.".• '~f'.ete.ntn.eg.oo.' w.. !'ei.. sprawie~
....'h;'~i'ł"""r t nwocm·ptos Sl.l~,(;). 4~~ot1anle wizyi lokalnej.

°

abi.je.G) bt9ńc.,1,
.' . . lego mecenas Ch~dzyńsld
gód neitt;· ,przył~za.. a'~()"iPs~~c. Rudnic~lego.

bez, brotul . . Ptol«!r .• ,,~l"rz.e~l\V1aslę "wni(jskoWl.!pón~eofic,e:rów;
.wat ..ustI-1.Wf,t~?YS:~kie;.budynkl klas;z;iPme· .\lwaia
tT
za. .. .~·.ed.
a.l·..·"!JIli'~I::",
.·.·.
.• n
,Jo!..c.
..
...
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(h) S?,: ~ecylia. ,~powodu przypadających
ur9czystoscl sw. CecyJ 11 , patrc~nki muzyki, w nie·'
dZl01ę dnia 24 ~. m. odprawione będą nabożeń
stwa w następujących kościołach:
Sw. J(\zefao godzinie p6ł do 10 rano w
kościele ś~ Kazimierza w Widzewie, na intenqę
chóru sumowego. wotywa o godzinie 11 rano
. W koś~i~Je św. Anny uroczyste nabOiefi~
stwo o godZInie 11 rano.
'. ,
. W .kościele . ś~v. Krzyża o godzinie 12 mi~
nut 15 po południU bt:dzie odprawioneoabO~
teństwo, podczas kt6rego ch6r ."Lutni'" i towa~
rzystwa muzycznego imienia Chopinawykotlają
wsp61ni~ pienia religijne.
.
.' (e) Z p~~afilewa.ńgieiic~ielś\V.Trójcy. Ko·
le~lUm parafII. ewangmlkldej sw, TrÓJCY Wł:.04
dZI ,przestalo magistratowi do 'zatwierdzenia spo ..
tządfony na rok 1913'rozkt(\d podatku.nautrzy..
~~me zarządu p.arafiLRozkład ten obejmuje
liczbę 1409 parafian płacących, składkę vi wySokOŚCI od 50 kop. do 1QOrb,.'
.,
..
.(--) JęzYk' ojczysty· .wą%ko/e. 1\ilihister:o~

śWiaty u2;nał zapotrzębnezf)1ięnlć .punkt/drugi
'przepls6~t tymczaspwych. ;.d.,.22,)4~eg() .r... 190~,
d?tyc~ąFYkc. ·ą.
h .s:lJk6ł.' W)'I)ieJi5cowo$claall91lu{jnoś.
ruerosYJs
". .. .. . . . .
.. "tą.

__ .... _.~!~~.6~....~__ ._ ___
ROZWOl. •.
___ .,••,•.;;,:,, ............._ _="' __ . . . . .
..
\vcdhlf~ tych
przepis6w wyktad religii je;;t
pW'v'/ad.. ;mny ".\1 języku ojc.zystyl.n HCZllia, l)rzy..

l
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c~~;m.

l

.lP'zy'

plsrnJennei~O
'.
n 6 IV ucznw.

oJc~y~ty

Piątek, dnia 22 listopada 1912
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o.':r?sJany

Je~t

I
na podstawie

oswl.:.tdczcl1ta
I'OdZlCOW lub opiekufJ . '
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eodbicia fotografij

zck amerykański.

I

Jutro o L40dz .

i pocztówek.
8~ej'

Jest to wY!1(l!a

wieczorem na zebrilllLt

cz..łonków p. Sto Majewski mówić będzie () " Sto .

k
- slJn ;ach etnograficznych w Białorusi."
";:;;;='=;;;:;!!''';.'',;~':=:;'=''Z":'''.::i'~~~~'::;:'
(g) l towarzystwa wzajemnej ~om!lcy ~I'<':cl.ljących w przemyśle i ham';l!.!. Na posiedzeniu
wnież uwagę, orzekająq, i:e o ile wykładający
(e) "SmiGch". W dniu dzisiejszym wyszedł' nowowybrallcgo zarz,!dl1 w dniu 18 b, 111. przyreligię nic zna języka ojczystego ucznia, wykład z pod prasy 111". 5 tygodnika humorystycznego stąpiono. do rozdzielenia mandatów pomic:clz."
powinien się odbywać w języku pafIstwowym.
"Smiech ".
sobą·
(a) Sprawy !wzemysłowe. Przemys.ł włók.
Na prezesa powalano jednogłośnie p, Fral1nisty przeżywa obecnie niezwykly kryzys ekono.
(e) Z wystawy maial'zy Ilolskieh. VI dniu ciszim Nechwilę, na wiceprezesa p. Leona Cbw:J1miczny. 'Wiele fabryk zmniejsza liczbę dni ro- wczorajszym z powodu niepogody wystawę ma- bińskiego, sekretarza - p. Jana Lgockj'3L~:)r bl'
boczych oraz liczbę robotników.
Jarzy p?,!sk}ch, przy ulicy Piotrkowskiej pod m. chaltera - p. Cezaryus:i;a Bory"lilwsldeS~;l, fi,' J.
Odczuwać się daJe mocno brak golówki U3 ~vvledzlło stosunkowo niewiele osób.
. spodarza _. p. BoJesir:lWa J(OtkOW51~fl'~(), lU
w h~ndlu i przemyśle. Jak twierdzą wtajemni"iI ystawa bud~. Y' mi:~cie cor~z ~iększe .za- syera - p. Ludomfra !(roko(;kic&~().
czelll w obroty oddziału banku państwa w .to- i~t~resowa.nie. \t1ldód ,. Pj~7" w~stawrollych Jest
Na przewodnicz<l cydl poszczi:!i!/Jlnycil 3.;1(c>,]
dzi, znajduje się w tej instytucyi za półtora i [\Ilka bardzo r.el1llych dZiel "zttlkl.
wybrano: wydzialu pracy _.- p. Zygmtlllta h.'miliona rubli weksli protestowanych. Z powodu
(h) l łlSSW'BY rzemicólniczej. Zaruld Re~ dIera, oświatowego .-- p. Stanisława Mis:!.'..!.,·
braku gotówki i obstalunk6w cały szereg tkalni sUl'sy rzemieślniczej zebra-ł się we środę o godz. ski ego, rabatowego -- p, Ignuccgp Stasiuic\',',
i przędzalni pracuje tylko .1-- 5 dni w tygodniuj 8 wiecz., w celu podzielenia pomiędzy siebie skiego, komitetu dOc!IOd()w niestalych - p. Helizmniejszając temsamem zarobek robotników.
czynności. Nowowybrani czlonkowie zarządu ryka Hert:berga i sekcyi techniczuej - p. 1\0'
(e) Ogłosz6nie upadłości. Sąd okręgowy piotr- p.p .. M. B~w~rski. P" B~rkowski i A. Olech mana Zwierzyckiego.
(x) Z "Lutni", Zarz<~d "Lutni" poleca uwa,
kowski ogł'OsH upadłOŚĆ następującym przemy- ośwJa~czylI, ze ~rzekaJą Sl~ man~at6w; lecz posIowcom: 1) Gustawowi Hirsch, właścicielowi zost~h członkowl~ wplynę!t na, !1Ich aby z rze~ dze p.p. cz.!onkó\y p~).(~adnJl!(ę, t\t6l''1 wygro::.i dr.
fabryki pOI1czoch w Aleksandrowie pod Łodzi q, czeme swe cOfnę!I, dla d(~b:a lI1stytUCył.
B. ł.uczyckl w Niedzielą dma 24 b. m. w lokalu
postalluw.iając oddać I-lirscha pod nadzór policyi.
Na prezesa Jednogł?spIe wybrano. p. Wła- "Lutni" p.t. "Nas;:: przyszty samorząd oraz za·
Kuratorem upadłości wyznaczono adw. przys. p. dysJawa W~g!lera, v:,yrazl:ljąc ubolewallle z po- dania bygjeny spolecznej w samorządzie".
Bernarda Krnkowskiego. 2) \lllaścicielowi składu wodu napascI ~a Jego osobę przez "Gazetę
Początek punktualIlie o l;odz. 4 po pot
kort6w w Łodzi Ma~~niszewerowi,. którego po- ,Łódzką", ~a wice prezesa p. l':!enryka Schuslera,
(x) le Stow. zwolenników godz. J'ozl'ywek.
stanowiono osadzić w więzieniu na żądanie dIu- na skal'bmlm p. Jana PE!gowsJ~lego, a na jego Jutro 23 b. m. o lI.odz. S-ej wieczorem odbędzie
żnikÓ.W. Kurato!.~m u~adl'ości mianoWano pom. z.astępcę .P. J?zefa frasal'~w.::;loego, na sekrc.ta- si~ poświ~~c.c;:nie Wła.snei siedziby Stow. przy uJ.
adw. przys. p. l\.IjawskJego.
r.za p,. Antollleąo PI.~tr~w::.l«ego, a na zastępcę \l[JdzewskJeJ nr. 146.
.
(a)Za;~i~szel1iG wypłat. Według ,,,I<o~l1er~ I ~. ,I~4I1a~~o ., ~l~~I~;;nSk~eg~, na. g~spodal'~a ~).
(a) . ~ow..wa!·f.)znwsfdc~l cy.klisiów. w Łodzi.
santa" zawlesl-ly wypłaty w Cesarstwie firmy
l"IYdn~ ,?~;V,\lSIl.l~I"O" a .nu za:,tępc~ p. PlOt! a Proszem Jcste:;my o zaznaczenie że Jol<al towa~
nastepuiące' w Elizawetl'fradzie O Z O"Łrowski Borkow::;!cleb,o, na błbhotcka.Iza p. Wacława rzystwa przy ul. Nawrot 1 3 ')twarty J' 'st
'J'
l ' . ' " . . i.'>
AdamC"'e"vsl"leO'o
a na "'.
zastep"t>
p. 't.Ta
"~a
~o'
'""
\
cwe
i J. B. KowaJewski". właściciele hurtowego skła- k
~c.. ,v -, '-; 'o, ,
5 ~ c...,
1.'11' C1< wa ;:, - . wtorki, czwartki i sohoty od godz. g·ej wiecz.
OIlI(;WaŻ

przepis tell,

zdaniem mi-
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n!strn, 'V'/ywołuje nieporozumienia, przeto jQzyk
Ojczysty ma okrdlat przełożony szkoty na podstawie danych 'faktycznych. \\lprowadzono ró-

I

l

n

d~ towar~w sukienl1o.manuf~ktu~ow~Ch. .~ass~- s~~~~~COie~lt~a.~~:2;'1"~s2't~.1r~~:f'r~. ~~~t~~ld/' K:e~t

(J9, l~!':t!ąd "Gniazda" wr.az ~ komitetem
skiego. Pozostali bez 'mandatów jako zaste )C~rga~lzacrJnym, za n~lsz~m posrecllllctwem, przyklews!.Ic, lodzkle l tomai.'>zowskle, ban!u m,e]sco" C'lłO'll'c')'v zal" <"1
'1'''·t· . C,
,\.0' J .1
pomma, Z~ :m:edstawl..:nlc w teatrze Scala" na
'd I···t
p . , . ' ."., ' . .
., 1 . \ \ " Zq .. u p,p. ~illl,Ol z'IJeWl.ld l a('u~, d'l' l t'
d
.,"
I
we I " y: \(:I~ er:-~: .. , rzy~zyn4 .. ~awlel.l~7nla " wy" i Uchwalono aby członków Resursy, którzy z<'aleoc.!()(. eJ,na ~~. s~mpatyc;~n.ej łl!stytucyi, n.i~od .
p.łat ~,ą I.llaczne ",tldty !hl pOltfclu n<loywczym: I (Jrt·\i:J. w i' ')!T'"j' r'l·j'\··l'1.·
p'
.. 'r
"1 ."r'l' ~ woLllnw Q(!b(~d.m~ ~,IG w dUlU 26 b. m. t. J w
'ak rr'l'vnic';'
brai' j.::'·\')itnłu
obrotO\\lI"'iO
I "",,"
)~ < ,. c: "':' l (", P ,.el.. lU'" W'j (!C,~ ae n'dcllOdz'lCV \'./1·0["""
•
.~:
' " , ;\.
"1
.'
.. " ' . " .
. . z ll';l" cz1onl'iJ)W !'i"Ill'''Y
I ,\ .'
.f., ~ , \;;""
J
,f' Inna n:j(;;j~~,cowym bankcHl1 I dyskonten.JlU
f~)"t';i' '. ~ '. , .. ,~
'l't' \ " .. '.. , "h d',o i
Po~atern, ~~e pro,(,~rum będzie nadzwyczaj'
1
t
plac.1 c)"'11
. . kowltY.rn
. r.ll..,'b.l"li
,.C.'. ..'Tai~dała
le.• cz z.. pro'jow'aty
...p.r.OI0l.'1I.'?:at<1'
11:.:.. .hlhl.ay Jnyc 1 CY.l!O\lyC
" la..'J
tJ. r.o. ZI.i.la1CO.OY,.
s.p.' l ...
•... •:>Z.'el.ldc
.. lt.
Y"ll w'ęrzy
pa .. 11."CIl
J
"C" ę"UCd H1I
1 PlO o.1\.u
0- ·st·,·
.••. b'
.go.
'.
.,
.'ł.
...
a~od ·l~/""
'. I •. ' ~I",,, ..... ":".-? ." . . ., g.... • I' wych, dać wyjasl?icnia publicznie, ze napastni~·
y W~z~~cY:. {!?F~Y'Yj.:c~Qr t~11 spędzą
2 .4 ·\O" j • .'.' '.' ,': : (Ił·;: ('··."ć 'l"" . ··f·.·'
.. '.
cze artykuły sim:rQwane przc"iwlw 'prezesowi w ~catr.ze "SeaTa .""}f1lesll zen Ja!. . oajmJlsze.wspo., '.,
mmcnie. . ' . '
, .. .
W clesJe zawlesl.~.wyP iltY. umamallU". R' ·c·· ' l k'··.··· d
. .,."
. '"
. . . . .. .
fakturowa llZelman l\ogan". Pa$sywa 1001000 r'l CS,iU_'r;1 Ct~!: ?\V zarzą~, ad:ukowane w"G~.
1
Firma w ciWru 16 letniej egzystencyi lwrzystahi :zecJe,~odJZkJ(~}. ,sązgoła ,bcą 0d::.tawnc. Wreszcie ł h (g) "f.l.n!lrlsj~l '" I(<?mltd d?chod.6W)1Ie5Ia.
z dllżeoo za~fania w świecie handlowym wśród· załatWiono kIlka kwestYj dotYSZących wystawy."
yc .' l?fZY. 8towarzy::,z~l1Iu. wzajemnej pomocy
. : <,>
'.
pracujących w przelllysle l .handlu organizuje w
zaangazowanych kupc?w.flg.uruJą f.mnr C~ndeI,.
. (h) Ze :zgromadzenia fehlz01'ÓW, Onegdaj dniu 30 b. m. zabawę, pod nazwą "Andrze'ki"
Morozmv, l(onszyn l mili., ~ałl\.owlty towar w lokalu własnym przy ul. Konstantynowsldej
Na program zabawy prócz trad '. ' J; .'1"z .maga~ynu. Kogana by,ł wywlezl~ny nocą przez nr. 5. odby,fQ . się ogólne zebrąnie członków nia wosku i wróżb .złoi:ąsi~: lmmy~y~~ego /.
wlerzyclelaM?sz~zenk~. Kogan wYlc~~ał z O~~sy. zgrom.adzeilia felczerów. W obecności asesora grana przez kółJ.:o dramatycznege·/Jn~\ o
Powstali wierzyciele postanowIli Wj'stąplC ze p. Stanisława Loga. przewodniczył p. KitHlst
piranie p. Bogdułlski.e: deldamady.a II S.arf Dr c.
s~ai'gą do prokuratora sądu olm:gowego odes·
Spr~wozd.~nic kasowe. wykazaJo w. Wpły- śpiew solowy p. Stt:H~~}WSkiego. . . ).. ze era I
kIego.
.' .
! wach 9?3 rb. 2~ l~op. w wyd<!tkuch 109 rb. 75 k.
Zabawa odbędzie się w lokalu Stow.. rz
. W BerdYO:?~J\e zaWieSIł ;wypł~ty Noach pozostaje w l~asie ą44 ~b: 68 kop., sp.rawozda- ul. Wólczańskiej J'{!.23. Początek ze wiglC:ld~ n~
Szte]nbergł właśclI':lel handlt1~ala~terYJ?ego. .Pa- nie to zebram zatwIerdZIlI, .
..
Obszerny program,' naznaczono punktual ,.
sywa ~ryno?Zą 40,OQO rb. .~clel"pl.ały. t1fm~ w~r~
Wyasygnow~no z IS~sy zgwmadzcnia 50 rb. godz. 81/:. wieczorem.
me na
s.zawskw, bmłostocklc,mosklewsl\le, ;Jak rowmez na stypendyum lm. J. hedlera członka hOl1oro.
miejscowe ballki jd'ysk.on1er~Y, Firma, isti~cje wego,. na ksztakonie śię ui:znia felczerskiego. .., (e) ~,I(Wllch.?mo,ś~i, • mieis~.i~.,t~dz~a . kasa
15 lat. Przyczyna2:flWleSZellla wypłat ogolny Do te] su.my przybyło 10 rb. które złożył zwią.~ mJcI:~a Jest posmduczl~4 o~ecllle 48 nleruchozaslójw,handlt~. . '.. .
,
zek feJczcr,:iw i ~ 7 z10':00e: pOl.ni~dzy fek 4erami mO(~1 ~ałbudow,mJch ~ l1J~z~w:lowaJIy'ch. Po. M.Gal'atoWJ~ zawieslłwyplat~ Pawer I\a'" W drodze ~ld'~dl~l d?bl'owomeJ: Suma· powyż- dat .. u lządowego z t~CIl.. l1Ienl~hOm?s.clopłaql
mi szyn , pI'.Qwadzący handel zbozowy. Pasywa sza ma byc Z.fOzona w redakcyl "Przeglądu Feł~ 251~ }b. 59 Iwp .. ro~zme, a rm~~OWlcJe: podat~
28,000 rub. Dłużnik proponuje wierzycielom czerskiego". Udzielono dwóm wdowom ZElpO- I ku skarbo:vego od merUdlO!nOSCł~046rb: ó71~;i
",:a w~?o::>z, ~?.o,o.oo rb: '" UCI~:plały fa~rY!:1 I?~5'
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20 kop. za rubla.

(e) TeleofollyŁód* .._. Sosnowiec; }?Ył:ektor

łódzkiej stacyi. t~lefoOlczneJ inż~ p. JaS\l1S1~1 wy~

jechał n~. tyc!zJęn . do ~os~o,wca, w s~rawle bu-

l

mogi po 20 rb....

.

.

I pqdatku

gIEntowego zasadJ1lczcg:o

I

dodatkowę"

Zpo~odu, że p,.~(inast, pocztero1.etniem go 6~ rb. ,! 5 kop.,. drogo~vego 162 rb.. 9ą k.,
ur,zędowanm ~rzekt slęma~datu stars~ego dla p~~~~u?~óas~kur~cYJne~o l,,~ądowego 959 rb. 6~ k,

braku cza~tl.

ł<ateg?ryczn~e, na prosby' ze~

prem,Yz
lU eZpleCZ?IT!.owt:J .110 . rb.
83 kop;,·
lU
m
dowy linJl teJefol1lcznej Łodz-Sosnowlec.
bra!1y~hoswladczyl. z,e dalej .mandatu piasto- ~2 k . , aSekUra{YJ.n(.go . plywatne~o nO. rb.
(e) W sprawie wywozu mięsa. Wczoraj lilrzy- wac me będzie" z~bral1l. \"ybrah na starszego p. 5 rb:~3c~r;s.zu sHIlQowego z ,lasu miejskiego
był do Łodzi znany ekonomista polski p. Hen- Ferdynanda ~al~~zko,ws.1(le~?
.
'..
.
p. .
. '.' .' "
ryk RadziszewsJdz Warsza",:,"y, delegowany przez
Do l:on:I~YI.reWl:YJneJ wybr~n~p.p..A1e~. (a)Zatw.zcrdzony (',Ian; .Wy~zlał . techniczny
centralne ToWarzystwo rolmcze dla zbadania wa- s~ndra Klllas~a, .Hermana SzpszkleWlcza. L WOJ: rządugu.ber!llaJnegoplotrkows!nego zatwierdził
ru:pków wywozu mięsa do Pr,us. P. Rad2;iszew- clechaŁaszlneWl.cza .. ~ kO!lCU ze~ranl wyrazili plan SZ~lJFJszer~na budow~ trzYP~C:l~rowej ofi~
srej . w towarzystwie. weterynarza. gubernialnego p.Aleks~ndrowl Kma~lt.owl POdZlękowame.za ,cyn~mleSzkalneJ przyqJ~lłlldzewskleJ nr. 125.
p~.···l<is. ;,;. k. ięla, . zWledzit:q:.eźnię miejskq,' gdzie za~· Jego sumIenną czteroletnlij. pracę wzgromadz.emu.
(e)" L.lcyłacya. ··W 5. tra. ży 0. O';. o . K .
···t·
. k .. h dl b dł' D" R '
.
'.
.....
n. wOJ.
omlsya
poz~a.slę .z waru n . aml . an .. u • y ,a.· Z.IS p~ ~
"(a) l towarzystw~ krajoznaY'.clego. 'W'czo- specyalna"P? . do kO,uani u ?glę~zin narzędziognioudaje slęgoCzęstochowy, a następnie do So~ raj w lokalu przy ul. plOtrkowskleJnr. 91 od- wych mleJskleJstrazy . ogliloweJ uznała jako ni!;:snowcaw ~nl samym celu..
'. . . '
.' bylo si~posiedze~fe :7:arządu,łódzkiego oddziału zqatne 4ouiytku: aearat ,do pOmpowania po. (e)~rnl~raoy'a .do~op;~nh.agl. 1tlczoraJdo Towarzystwa. kr:a]oznawcz~go ,pod' prz~wodni~ wletrza, 18 pocbodl1!blaszanych, ? hydropultów,
bl~ra ,emlgl1ą'eyjneg~ . zgłOSI!1 ,SUt tkacze Z z~m~ l ctwem prez?sa p. ,Adamowicza.·.. '.; •... " .., . 3 termometry, ~ballkę do nafty l 2 filtry do
kmętcJ fabryk! p. ~lksa <? mf9r~larrye;przej~zdu I , ," . Rozwazano klIka .~pr~w, t;iptYCZ<l:ychs'łkćyi, wqdy•. Pr~edrrlIoty te będą sprzedane z licytacyi.
d~ KOP. enhagl,. gdZ.le. za.m... l.erZ?J.ą wy.elTllgro".;vac.• ~. 'O .m. . .u. zealn. e.J, 5.',tatysty.·.cz. n..~.l.· lO.dCzyt.oweJ'.. p. rz..y•. ieto..... ..... '.. (.€e.II,og.r.'MU...przy Ul: MikołajewGkiej. Zarz~c:
płacy. w. t~mteJszyc~ fablykach.WKo~enhadze . W poczet czlonków6l nowych ~<andy'~lat6w. Wy~ mlęJsklpostanowlł zalwplć dla ogrodu mjejskl~PraCUje JUZ p,ew,na lIczba t!\aczów.ł?dzkll';h, ktq-·pr~bowano ąowy przyrząd 1I~lrnOsG9pe,.~,~~~!ę~, go p~;w,u1. Mikołajewskiej 12 koszy
rym POWOdZ.1 Si~ dobrze. l ~achę~a)ą ,$wyc;h ~{O·;;Pl,l).~cy.latarmęlJ1a~ICZIlą, 7. kt<ł.re~9mOzttar~u,~za sumę· 270 rbi, 25 pudeł dla i'
. legów łódzkIch do udama SIC: w łeh Śl~~Y!i.>i .. i' ii.~~r!:,"~i(,:;~~a~ b.ęZ u~ycia przp:.i;rq~ł':ki)l()'rQwe 300 rb~,' $0 takichze pudeł m .
. .
I
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(e) Z Tow. 0lJieki !lud ZWioi'IQtami. ,One),~daj
IV lo!,:dil własnym pr..:y 1I1. Plotrkowskk:,1
sie !)o:,i(;cb'nie członOd 1.!1 u;:~:'c:,"() o ; "
, ,noc! ni'. 85, IJd~1\'lo
"
. , l
ków ;'.:m,,!dn iódzkie,t:.;o oddzi,du TiJW'.Hzy:;t,:va
','
;, h:-.
i.JI~:,: fWSCIL,' ny
.
""
I
Z udzialem op:e,wn.ow
l li C;;'l: l W "rvn::;zto!,m:h skut I(H~m 0lll'e!,'i Ilad Z\VI'erz.t!t:1,!I'II'
••
kil z IJl01U,' ~:,.t<lmo\\'nly sit; ście- cyrkuiowych, Przewodniczył prezes Ded:tolc! Do,
' l U'Jer przez . cil.'1
ł
brane, litdr,V, oświadczył zehran,\,:m, że Istniejący
Ł
l ),i :'J'l)Ld\u
'I'o'varzl,istwa
Zwia.zel: Ml\ji(,JW••Y w ,'o· ,
<: ;11>:"': ~ :';;,)1 ~,t' ll:Ola, l\:{{u;~a
ta znaj d UjC !Jod eg,I'd,"1t
'"
>:111;,.:

dc, cicpl:ml

'n2 r':;. SO

I~,

Zi1

,380 r,

próby

(x) 'feat!' n,oIHlial·ny.
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komedyi fa(l~

czyk,

kancelaryi

leatrull1~j
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Dziś ,,, piątek przepiQkny dramat w 4 ak~
taclI z prolo[!iem "Lilie" Morsł'tidna.
t.
:.. ".'
!J·'tr"'l 11" tO obojt-tnie
Jutro w sobotę po po u niu, po cenacIa
, \J
,;, l'"
, d "".
",.
,.
najniższych tragedya w 5 aktach Szekspira "Król
;:) t.,t[lnHly d!~it vloiniców.. Towarz~~t\\:o
Lir" wieczorem o godz. 8 min. 15 po raz pierwrwd :;:wi;.~r%,:wmi postw:owllo zwr~cl.c Się
sZ',Y 'J'ako nowość wyborna kr,otochwila Mittiego
l.:oni, utri..r"111 U.I,'jcych wozl1lc6w,
~ d ł
B
!
•
Grzeszna noc", ze Wsp6111 Zła em pp. orzewi,,' " ,'1',: ":'/K,:/)di:J;;~::,.~;~2i !:l~~I~~~~;:~~,~~~jrz~';;;~~'~al~i~o~
bieżącą, Między
~erna ~klej, Ró:i.3óskieJ, Elertow}cz, Kochówn)~, BiskL!PN
od wicc-prezesa Towarzystwa ochrony zWierząt skiej, oraz pp. Dąbrowskiego, Orłowsk!ego, PIOId,;', pr.~e(;5tm\jli Tm'.', do nagrody,
Roberta Piesbardta, pel'~n uznall,ia ,dla dział,alno- trowskiego, I<ułako:vskiego! . ~b~rowsk!ego, ~uCl) Za :męcnnie się j:l1fid . ZV-;iOi'l,ętami. SG- ści łódzkiego oddziału row. opieki nad zWlerzę- , bil'iskiego, PuchaIskiego, MICJtlsklego, Plekarskuł~
dzia :~t'!\O,i1J ! rewiru m. ,.~o dZI ~l~;nar:,
tarni,
I go i innych,
j;;id,la Hybh'lskiego, Gelicha Bomsteina I MoSprawdzono rachunki kasowe, któ~e znale- ! '
szim rajbus:e\vicza - po 3 rb, grzywny lub 1 ziano w zupeł'nym porządku. Postanowiono po, :
dzieli nre::ztu.
.
rozumieć się z dyrektorem cyrku p. Truzzi wspra- I
v"
Za uiywanie !wni okaleczonych I ~ul<J.wych wie urządzenia przedstawienia cyrkowego na rzecz !
n I!I.
r1I
III
do zaprz{~gu. s~'dzi~. ~ ,:cwin~ ,m, ,to~,Z! ,s~~zat budowy dom~ dla ambulatoryum zwierzęc~gC! i i
Dzieci "wieku elektryczności i k!nemato$t:a..
Al1dtm;lakcl ll,~ ~ nu: i~:my l~o l. <.lzł~n :trt:~ztu, kuźni dla kUCia ko~l. Uchwalon~ ~hor7 I me- f6w", żyjemy wyłącznie ni~m~l aKtualn.osclą.
(e) Krttdzlot: rD~?I€!! :1. dli,eclmHll: ~~iT:iesz. zd~tne do pracf k?m~, których znajdUje SIę w.to· l Rzadlw ol~łądamy się po za ~Ieble, a co me ma
kala Pl?Y d. ,M(HyS1\t~klCJ p.~u. nr. 11, GI(!a r~?- I dz!, bardzo ~u~C? l, uz.ywane są do robot),! nabt : cech współczesrl?źci, int~resUle nas ~ardzo m~l'().
zen5,ztc:m, ułozyw:,zy w poscwl! d? snu 4 l~t~H! l wac od włascJcleh po 6 rb. za sztukę l odda- !
Jest to zjawisko Ujemne, gdyz prawdZiwa
swą córkę, udal'asi'i do sklepu. (ldy pow~oclła wać je na rzeź.
. I kultura umysłowa nie moze ograniczać się na
po 15 minUl[iCłl" zastal!l placzą:,e, swe . dz~~cl~o .
Nakoniec przyjęto na czł~nk6w, ~~cc~ywl- i ostatnich tylko wynikach myśli ludzkiej. Jesteś~y
przed domem. mlesi:kamc otwarle ,l brak w!.>zrst- l stych Towarzystwa, pp,: Marcma ShwInskIego, : wychowankami pozytywizmu, który na glebie
kiei . pości,eli i garderob~, w3r~oścl, p~~~s~ł'? 20,0 Antoniego Zieli~sk,iego, L.eonidasa l(~styJ.ew~, ! n35zej stworzył hasło pracy organic~nej, pracy
rubli, P. ollcya are:-.,zww'liU WO:(if<tl ~,pr,,\\ct.j\V ~\:ra- LcoO(m!a Pozna/lsklego, Mieczysława Kleł!U(;)WI- u podstaw. liasła te i dziś nie nalezą do przedzieży w osobae!,\ zrnuly!;h Prl?licyJ.. ~ 9-letlH~:~~~ c~a, 90tfri~da, Porsche, Wilhelma Glaze, Oskara l żytków, był jednak czas, że zagłuszały one wszel.
J. 6Ze.t a Marczaka 1 17 -i~lll:Ęgo I a.deus,ó,~~\:~n\.'I~~-11 Drewmga l WJlhellna ~loffm~na, oraz n~ czto~- I kie inne ideały i ChciałY. być jedynym drogo-ld~g?, ,kt6rzy 'pr~yzn;;llt s;ę. do pop;.łn,.ema, In a- ka pf.0tektora p, Cecyllę C?lc]ewską. PosIedzeme wskazem nf!szego życia umYSłowego:
dl.lezy, I zeznali. ze 'V! ,pos?le~llu ZW~~Gh VI! J,:den zakoflczono o godz. 11 WIeczorem,
I
Zamilkł tedy Parna.s pols~j. .\'{l el cy. ~~rna~tłgmoK w~y~H~ą poscwl, ,l guy W~SZtl .z n;j(.~"zka~
...
tycy poszli do ,gr?bu, . Ich .wlęksl. l, mnieJsI et)lma, W poscl.ehp9częłolcrzyczec • dZl~ecl~o. w y .
: goni wyczerpali Się, nIe znajdowalI JUŻ posłuchll
tr~ąsnęli)e ,więc .z, tłomoka na~lemlG l z .p0~
(~) O funduszach; na budowę ~z~ół pocz~t- u pokolenia, kt6re szto tn?~HT1i droga~i. PoeŚCIelą uClekh~ Częsc rzeczy Skra?ZIO!lych poltcya .\ kowych. Urzędy ,gmmne w, PO':"ICCIC łódzkIm zya. uważana za sprawczymę naszychmeszczęść,
":,,1 "':m'i'li c:(i.tl',';l;l1i1i, tlO

":,,:;::,,;~;~ '~,~, PI) l.f:':dk:Kii,

dzi rozwiną,I' się bardzo pomyślnie

RoztJoczęto równicż

!:\sty,zncj Slefan:! [(rzywc,s:r.ewskiegn p, t. "Dya~
bel i li:arc;~illarka", dot której
sprawią
' tdyre!(cya
I
't
całkowicie nuwą wys aw(~ l s y owe 1\03 ylll11y,
, ' ,
, .. l
f\ ") . B ~ "
r~e;~v
. .:;eplG
(ej nOWOSCI ODje!' p,
!lei III
<!tlna ..
J

wicc:lurem,

kl/Jrvch trzeba

I

hczy ~be-

cnie 7,000 członk6w, W każdy wtore\ w km~mutografie "Odeon" odbywają si,E.: prze(,s~awtenlil
ze świata zwierzęce!~o dla młodzIeży, ktore hardzo dodatnio wpływają na młodociane urn~sły.
Nastęl)nie 0. dczytano protokuł l z poprzedme!Jo
l
posiedzenia, poczem odczytano (Qre~ponc ef1cyę
innemi otrzymano hst z

i\ "tró:te domów
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II .. e dl z
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7 w
.na.....
Ba. -.. 0.znaCZnIejSze.
tr.z.ym.,.aty .. WCZ.sumy
or.a.,l. ~a;jlll'.l\6~;
ro,z.
..
•.prze:
. abY... szego
miah.l źycia: nie.mal
.... Wy. k. r. ' .z
udzIelanych.
. ' . na. zaw.sze
. ...
.,(eJ Uclec:rek,. 'QJ.. ",;te«)::!'!o,n:t:~B3 ~pBII&~Gli~!!im. skar~ gromadom m!ejs~lm l gminnym na budo
W tych. cI~zklCh dla serca czasach 'znalazł
tfltllles:zkllla przy ul. MaryĘ;iń~~l~:l,Pod Il!. 17 CfWl0,F, I Wę sz.kÓł początkowy~h, .. ~yły przec~owywane si'! człoWiek ktory nietylko że ujął W ręce lut..
lat 21, szwacz~a, pozlJ.'lln !ll())ill:H"l,;O ,~~rtlla !~~ll~~':!l, w panstwov:ych kasach pOi~yCl.!W\'lO-Oszczędno,", będ!lc
sa~1 J'eJ'mistrzem
lecz
lat~8 utrzVIJ1!l)ncG~jo llmro pn::cpISY\J.:flilla I1U.!,i,;b2.YI,W I ','.
ci
I l1lę.
. <, "
. , ,w calem znaczeniu
r
'
"czy
Po'luaniawe; nr. 29, Po pewnym CZUŁilC PC!rlmJ j selowy l,
, wystqplł dZielnIe IN ObrOl1Ie praw serca, praw
~świad~zył siQ I'zwaczce i został pr~yjęty" szwacz~1l
(a) Zo Zgierza, Inspektor łódzkiego od- I poezyi. Tym c:dowiekicm był Adam Asnyk (El...y).
bOWiem dawno pru~l!ęln "uszyć" sobie z mego m,ę:Ć9' dzlałtl Towarzystwa opieki nad zwierzętami oraz Jak kiedyś Brodziński dążył do pO,Qodzc!1la kla~
l'dy 1ib1iżal się d-!<'r'i śl!'lltl podniosła z Banlm Pun. b ,. 1 •
d
'
k .
"
(1 d 't
byt
siwa ~we oszczędli~tkj i 'od~la!u je PerkalOWi l1U IIrzą- opiekun cyrl~uł~~y p. Sa OClfl~li:I,,, po cza~ J~:: syków z romanty aml~ tal(,,?il .a~? ZI,,, Z
dzcnic micszl,ania. Na drugi dzieli jednak narzeczony marku w dmu 20 b, m. zapoblcgll zn~camu S!lt ostrą moz~ walkę "młodych .ze i,stal yrt: 1 •
•
ulotrlit się·
. ..
nad bydłem pędzonem, oraz dokonali oględZin
"Przezytych kształtow żaden cud m~ wrócI
(e)Dw~:itteł~S~wl5 d()f'I?;i:k"" ...:e~ • .MordkaZt.otl1ik koni, dostarczonych na jarmar!<, .Jednego ko- do istnienia" ~ mówi.f do "star}rc~", lecz l "młp:
oi'..CIllWSr.YS1Q W 10t!laSZ~\\11e,,~ lmllctl r: b., kUP1~ sa- nia chorerJonależącet(o do Breltbnrda zOzor.
dych" upominał: Ale nie depCZCie przeszłoscl
1J~lIf:iu~ll~r ż;g~old~?l~. sdp°:Z°e~~~'loi,~ik~~ z~i~~~i kowa zabr~no.i opi;czGtowano, sporz.ądziwszy ołtar~y,~ho,ć macie sa~i ctos,kona}sze ~zn.i~eś~!
.~ TOlna";ww~ Żona, poszukując nJQża, znalazła.go przytem odpowIedm protokuł, dwa kOllle odda- na mch SIę Jeszcze oglefl ŚWlętyzarzy I mllOSC
wc:totai"sledzącego nil lw:lle dorotld na Nol'!.>ym . ?yn- no na zni~.zczenie zak{adowi utylizacyjnemu w ludzka stoi tam na straży i, wy winniście im
ku. Narobiła krzyku i chóciaŻ. 4()fOikarz nst10wał 'Karolewie
cześćl"
zbiedZI' przy~r:t:9mano ŚQ , ~aksięokazalo,·zdąźylon.
.
•...
.
. .
.
N' t>
t b h d't't ł
Ad
A' k
w Ło.dzi :Oi-enićslę pqwtórme za;fa15z~md.o.ltumen. .
(a) Por'anlonie. Onegdaj w ZgIerzu; pOd: " . . a en ,terna" . C?,ro y u cm., am ,sny,
t~m 1 :to. posu~drlt~teJ,żoll)l zuoW kl~t)lt. koma l d?" czas odbvwai,!cecro 'Się tam jarmarku w jedne] JaKO poeta I myshcl~l, wygtosI odczyt. znany
roikę; Aresztowano· go l oS!1dzono 'fJ·wl~zleulu, aobl.e .' lł:',J
'. '" ~
'd b' i' d"
g' t
poeta i redaktor .Sfmksa''t p. Władysław Buko~
kOC.hająCe.. '~łO. m. alta. nki oszCząsol>le, teyElzjednakowe Z .. I!zę~nYCI1 r~st. ~un:lo/j, o
.. lCS a UFt.ce o ,am wins'd (Sellm).z Warszawy. Odczyt odbę.dzle si,,=
prawa. lu1 nie do męża lecz 0.0 ... kOUla l dorożki.
włOŚCIanina WSI ChocJszew, Walentego KWIat.
ł
oJ.
"d' ł l
l'
d)
d
" (e) J~l!IiC!lł'U l\liUliui!Bi•. Wczoraj"okolo g, g W., kowskiego, przyłąCZYł się mieszk~ni~C Zgierza
n~d,chQliZ4Cą m~ ZJe ę (24 ,lS~opa a, o go z.
dtisłtl!~~tt Le.Izoru '. Krys;r.1Hł, p.tZ}'.. tI.1. SrednieJ nr., 1~, J61,.·ef frątczal< i. zaż'ldal. postawienIa" wódkI, 8 WIeczorem, w sali. Koncer.to. .veJ (OZlelna 18)•
.zle.wn~ię )tlldli młody CJl!owi!::k w celu kUPllnwekeh.
.' t K
'·P'.
'1i
"
Bilety w ceOle ,od 1 rb. do 2? kop, ~abywać
ek
')V.cltllsięi
kl~dy
KtY sz. Zll!ę.ŁY b.YltW'i
c.o ti;.o w'y~~~.·.Tti ~na 1.lli'ę W znów domarlał się można codzienme w lokaju ,;Wiedzy" (PIO.trkow.
j da. alkllen.Nnu
'. teezty meznalomyzabrałletl1cą na II (I e pac)!; ę v. an..
, '. J~
.
\.,
•
.
Ii>'
ka 103) a w dzień odczytu \II! kasie przy sali
kf~t(hV welr.Slowych, '\\1artu~d·4q5 rb.. Kradzid Sp(P. kupna wódki; a gdy K. kategorycznie mu od~ S ' , '
, . r
~ ..
sh'ze1;dno dopiero wtedy, kiedy nieznaJomy dawu!) się mówił, rzucił $ięna niego i zadał mu nożem od godz. 11 rano do 2 po por. I Wle~zort:m od
oddalil; . . ' ...... '. . ' .
'...
Wplęcy trzy ra.J.lY dość głębokie.
,godz. 5 do 8.
"
. . (a) Tan.n....Wue:u:.łoid.
Dzili, o godz, 5 rano,y
. Rannego opatrzył felczer Jlu'oszkowskl po. Trzeba zaznaczyc, ze odczyt p. Bl1kowiń~
y
ro~otl1.i(i.Y! ŚPKie..~t).; c .. d~Nfabryk,...:z;.rUi!~Źk.lii !ta.· ~;'~~kzie prjz , "''''etn od.estll.· no'.N' o' , do', Cllociszewa··
,
sldego jest pierwszymzc;:yklu;. jaki II Wiedza"
zblegll ulic
... .,kle} l '. OWPZłU'ze~." ,ęJ . z,:,l';"
n e- ·f· . 1,
,lit,
.. •
,
,
"g '1 O O· j' 'won' b' ż ... ' 'm
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Frą tczakaa.re. szto.'v:1no..
01 an;!: w a
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"
zadane noźem, jedną Wj'{fowę, ,dtt\gąw tęiOę,'

musiała nastąpić
na o/c,hltllast.
r6c.z awizacyl
. :WÓjta W,
mn.ktę,,~ęni
ChOjtl)'.zanu
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Kubialm, .innych osobistych

dowo~

Dalsze llledztwo wtoka.
.
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a .Kll•

·(X)· . ·TElatr. I"noła, k.I,(Cegiell1iana63). Zk.tUlCela."
ryireatralnej kolt1uq.ikuią nam:
. ,.'
, Dziś po cenach popularnych "Madame.Mou-

ton II;, .'<.

,. :"
Jutro..w~bbotę, OdDecra się

~,.g,'. .d.. ,z,",' ,

fa,

e.,

d"

'

dwa widowiska:
.,Sluby panieflskie", o
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w kraju.
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ZWARSZ:A\NY.
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Niedoszła demonstr,acya.
Przed gmachem konsulatu fll.lstryacko-węgiers.kiego, .mieszczącego się w domu nr. 70

w Alejach Jerozolhnskkh,wcioraj około godzi.
ny pół do S-ej wieczolicm zebrało się około

1200 młodych Judzi,

w.ich Hczbie tak;i:estlldenCi"
w języku
r06yj~ldm, I'olicya rozP'ild.z;iłę~ł'umii przyczem areSlztowal1o podobno kil~anaście oS?b.,
,
StudenCI polacy unIWersyteJ1J lpohtechmki
kt6rzy wznosić zaczęli jaki~. okrzyki

nast~~:~:] udzl2l,łu

,H", ......idH,61/1,..h

W. . cl. . em
. . 0.• PS.

t.ra~~1

nie...•.•".,•.. .1;,..•.. :'. . •. ./ . . . .

P . : z 'd4dełwdcp!cl'ł<i~b~;
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s z e w s k i e ~o. W lVlcfwskiml:!'.teatMle:

Nr. 269

ROZWOj. -

Piątek,

dnia 22 listopada 1912 r.

5

odbył się wczoraJ ohch6d setnej rocznicy uro" I
BRUKSELI\, 21 listopada. (P.) Prezes mini- I
Białog!'ód, n listopada. (wt.) Główna kW J'
azin Krm,zc:w~jkie!i(), Przc:hkr( unJcz,/s;to;~ci bvł: :,',{nJ'iv odrZllcil w parlamencie wniosek sócyali- I tera pierws/:ej armii serbskiej p\'zel1ie~;iolią zo:sL! ..
wspani;lly.
Obdlód :wgai!" IHO!'. '!>(allcn!:.r:ch. I stów (} zmianie lwnslytucyi, p;dyż postawiono !);O
poc,;zem ptzbIllÓ\yil, wit<my C}\Vilcyjltie, WJady- pod !(foibą stra.iku pows2ccimego. Socyalista ·la z PrylePLldo Monastyru. Rozbitq ":acltodui'J
sbw Mickiewicz, z powodu jednak n,:dwć'lt!one- van-der Weld\; ośw!aclcfyt, ~e wobec odmowy armię tureckcl ścigaj;.! oddziały serbskie w kie·
runku Dibri, 1;aj~cie którq;o spodziewane jesl
go zdrowia nie mógł sam wYl~losjć o clc:i:yt u o rzqdu, sytU.:1CVil staje SIę groznq.
trzydziestoletnich stosunkach swoich z l(raszew- ItiAGA, 21 listopada, (P.) W h:bie niż:;zi;j jutro.
.
skim, pracę więc gościa odczytal prof. Gubry- I pO,wczas. roz;vażania bu.di:ctu pos~ad~ości indy.iBerHn j 22 listopada. (wł.) Dziś w poh.1Jnii~
nowkz, Uroczystość zakończyla się wystawie-' slocl1, mektorzy posłowie domaf;ah SIę zupełne
niem "Miodu kaszteJallskiego". We wszystkich :1,0 zrównania w prawaclI chińczyków z holen- przybył tu następca tronu allstr)!ackiei~O; 11:.1
szkołach lwowsk.ich odbyły się z powodu urodrami w koloniach, wskazując, że nie na- dworcu powitał go c';~saf;;: Wilhelm, pO~~:lC!m obil!
czystości odczyty o Kraszewskim.
leży oczekiwać tej chwili, gdy Chiny zmuszą do
pojecliali do Poczdamu.
Z GRUDZ_.IĄDZA. K ról o·w I' e' b a ,tI I", a 1'1- tego J-lolandyę.
Berlin, 22 listopada. ('.\'1.) D;.isi.::js;:e di.i'~;l·
s c y a "G a z e t a g r u d z i ą d z k a CI. Jak do- ,
PARYZ, 21 listopada. (P.) Do "Matina" de- niki pocb).ją. obs:i;crne ~{m.t\Vozda!1ia o wc:wr~l
noszą z Grudziądza, redakcya ,. Gazety grudziądz- : peszują z Marsylii: Przybyli tu Dżawid-bey i Hakkiej otrzymała w odpowiedzi na depeszę gratu-: ki-bcy. O;iwiadczyli oni, że jadą do Paryża z ta- szym wiecu \v InowiOc!dwiu. Prasa 11ć.t!.;aty.·>ty·
lacyjl1q, wysłaną do państw bałkańskich, z kan- I jeml1ic;~ą misyą; jcdnaki~e okoliczności w jakich czna nie ma dość słów oburzenia IIQ buntl1jtlcy,~:,
celaryi królów bu,l'g~rskicgo. i c~arnogórskicltO wy~\:;~ha~i ?ni z, Kon~tan.tynOl?ola pozwalają pr7;Y: si<: polaków, których zwycit:,:,twil ~;fuwian brlt;wó
telegramy, wychwalające dZlelnosć potomkow: pu!>z\;zac, ze nhowall SIQ uCIeczką przed J11ozlI- skich umocniły w separacyjnych d;.!.;:!~iI;ach, Il~l
króla Sobieskiego i zaznaczające, że dziero króla I wem aresztowaniem.
. , l
Jana jest obecnie daleJ' prowadzone również
ATENY, 21 Iistopa.da. (P.) Królewicz następ- tomwst prasa mcza 'd;IW konstatuje, że pow:!;?)
'
d .
b
i podniosly 11 Qstr6J' uc?:e:.;tllików, J'ulw t(!.C l')ru.o"rct J'
f ' z B
przez słowian i stanie się zapewne zada.tkiem i ca tronu t el cgrauJe
. amcy z ma 20-go . m.:
lepszej przyszłości oraz jedności wszystkich na- "Armia przeszedłszy przez Oornicowo i Kirlider- podobne przyjście do skuUm utwierdzenia spra
rodów słowiańsl~ich. Telegramy te wywo~ały I ben, na Iil~ii ~abr::lal1i-:FiC?rina rozproszyła woj· wy narodowei i dą:2('~nia cj,) j\l:':IJ:ljsz:;r~zCf~iJ bu; .
ogromne oburzeme śród niemców.
sIm tureckie I zUjt:la f'Jonnę, przyczem dalsze kotu lliuITlCó\'/, wywuLmc prz\~;,: wywtns!.:czenie,
colanie..się zostal~ o,d,cięte p~zez gr~ków. Turcy zaostrzc1 \;vai Id na lm~;;aciJ.
- I porzucilI znaczną Ilosc zapa30w wOJennych.
I
BIAŁOOROD, 21-go listopada. (P,) \11 hii(om}tar.tYIl(JI~)!)I, 22 listopada, (\vl'.) \IT czoraj
i twie pod Monastyrem wojska 'serbskie straci1y I od godz. l j odbyw,~l~ siq po:~iedl.enic ratly mi8,000 ludzi w zabitych i rannych.
nistrów, na !ct:óri;m odczytano wysranq przez NuI
BlAŁOOROD, 21 listopada. (P.) Urz~do- :..:im-paszę not<; bulgarskq. Uznano warunki za
wnie komunikują, ze w bitwie pod Monastyrem
PETERSBURG, 21 listopada. (P.) Ogłusza- 'I turcy
rozporzfldz~lli 80,000 wojsic regularnych i , niemotliwe do przyjc;cia. Nazim .. paslu otrzyl11a.1'
110 NajwY2sze podziękowanie warszawskiemu geI
100
armatami.
'vVyparcie turków z ufortyfikowu- 1 rozkaz rozpoczc;cia rokOWilII tylko wtedy, jc1.cli
nerał-gubernatorowi genera.r-adjutantowi Sl<ai'onowi za doskonały porządek podczas bytności I nych pozycyj polącr.otlc bylo z wielki en li wysił.. przedstawiciele Bulgaryi ,ot(2yrml!~1 p~łt1omocl1ic
Ich Cesarskich Mości w Spale, Skierniewicach i , karni. Piechota musial'a przechodzić przez bl'otu, two do nowych warunkow; zarum Bl1łgarya nIe
podczas przejazdów w granicach gubernij war- bc;dąc wystawioną na śmiercionośmt działalność przedłoży projektów Ulllifltkowanych i moźli
ognia karabinowe!~o i di::ia.toweg:o.
szawskiej, piotrkowskiej i radomskiej.
Pozycye tureckie zdobyte zostaly szturn1em. wych do przyjęcia, Nazim - pasza ma wznowić
p ARY Z, 21 listopada (wł.) Rz,!d francuski]
vI dniu 19 b. tn. turcy po raz ostatni pl'Ó- wolnę.
pI'zypominaj~c, ~e
francya p.ozooMa do cbs
Kon(,;,~m~tyno!wll 22 listopada (wł.) Wieczodnia urzędOWI! pr()l[ektork~ chrzcścijan na \YJscho· bOW:,lli przebić się w kierunku Ochride, ponieśli
cizie, zwrócił się do tz.Gdu tureckiego, wzywaj:lc j(;dnak klęskę. J(~dna dywizya tmecka, zawdzię Will dochodziły tu od!~lo:;y gwałtownej kano·

I

I

I
I

I

TELEGRA

I

'j

l

I

go do zapewnienia chrześcijanom zycia i mienia czając rniJ,ie, zdolal'a prz.~dostać się prze;.:; liniQ nady od strony Derko::>; widocznie obydwie
l ' , • l
1
oblężniczą i udala sili w kierunku Floridy. \lToJl CZylW).C go OC1POW1CCli'1[] nym za Wf.:.zysr,;o, castrony strucił'y nadziejt~ znvvieszeniB broni i wol··
by GpotklĆ miało cllr7c{;djal1, znjjdl1ji cych się w ska :;c~rbs!dt ścignją ttlrków.
nt1 rozpoczęla sic na nowo.
vr
ci(l~:~L1
4-ch
dni,
z
sZ12reg6w
tureckich
ubygranicach pai'lSlwa otŁomarlskkgo.
ło
okolo
20,000
ludzi.
Straty
ser\:!6w.
są
mniej
,
Bei'lin, . 22 listopada (Wf.) Według zape·
PAHYZ, 21.1istopada. (wł.) "Temps" clon~\
znaczne. Dywizya Drlnyzdobyła 37 dziur polo- wnień miarodajnych sfer, ostateczne warunki; na
śiz Bejrutu;. Qąpyłb.'~~tu. zgromadzenie ti;ląho
wyci].
.
metan, nil. kłó:tem. uchwalotrq rzezie clirte..śdjm+,
BfAtOGROD,21 Ilstopada; (P.) Rząd ęerb kt6reby Turcya. zgodziła 'slę, są,!odstąpienieTur.
a przectewszystldem zamordowanie kqns1.l!6w;
francuskiego i ai1gielskiego, Konsulowie. zaż~daH skizdccydowllt nic stawiać. 'zadnych przeszkód cyilinii Kirk·Kilissa, Adtyanópola i Dęde!lgac~
telegraficznie pomocy ze strony swych rządów. : pOdCZ3S przejazdu .delegata rżądu austro-węgier oraz autonomiG Albanii. Warunki te Sil tak daod bułgarskich, ze nadzieja ukorlCzenia
Okręty mahce bronić chrześcijan w Bejrucie, l skiq;o do 1-~rizrenju i pozosti.twil:rządowi austrol węgierskicl11Ll żupetną swobodę komunikowania lekie
sa już w drodze.
wojny jest minimalna,
• BERLIN, 21 listopada (wł.) Tutejszyambasa- I się ze swoim konsulatem. Rząupostanowił za·
Berlin, 22 listopada (w.ł) Ze strotlyhułgar
dor turecki~ przed odjazdem do Konstan~yl1opo 'I chowywać pt'awa konsularne na, zajętych przez
sldej
donoSz1:1, że torpedowiec bułgarski zatopi!
armię
serbską
terytoryach
wścis!ym
kontakcie
la, wyraził zdziwienie, że Turcya po zwycięskich
"
wczoraj pod WilnU! Imłi,ownikttirecli "Ham1dy;;:"
walkach podCzal41cldze w dniach ().qtatnich, oka- i r.międzynarodowymi zwyczajami~ .
MUKDEN, 21 listopada: (P.) Batalion zarog
nr.itomiust ze śtrony tureckiej donoszą, że "Hazuje skłon.ność do. zawarcia pokoju.
.
I
chhlskiej
w Anduin;ianle zbuntował się, złu]:)]!' midye" napadnięty przez 4 torpedowce bułgar,
_ PAHY.z, 21 listopada (wI.) Z Konstantynopola telegralują;' Pe.łnomoenicy nie zdołali usta- t filię banku l'zqdowego,· poczem bez przeszkód skie zatopił 2, a 2 zmusił do ucieczld.
udał się na północ.
lić warunków co do prcliminaryów pokoju, skutkiem czego przedłużono tylko () dzień iertnin z,a· .
Z oilltl!lltniejchwUill
wIcszenia broni, który się kO[ACZY dziś o północy.
Berlin, 22 listopada. (wk.) Póhxrzędowa "Lo.
KONSTANTYNOPOL, 22 listopada (P.)
Komendantowi Adryanopola Szuwa1i-paszy na- cal Anzeiger" donosi z Budapesztu, że wczoraj ~~~~.".~~~.'fII~~QI"~':-"~~~~ł~~'~~·"";~~lO'2
.
Z",<l. OfJm', '1'n\11.. .
' ... ·Zfi"I:·I'oc!ili. .'I."t>.'ii.
dano tytuł gazi (niezwyciężony,). (Czy nIe za- 'zapadły tam wazne postanowienia, które będą Czeki na Ber]. l.'lftE::·::-=- ::;::'::" .D-Xli D•. 'lit nr: 4';~:ITii"'''l,tif'f "':'':';;'.
"(.
Rent..
•
~4.,O()
93,00
•
.,..
B-lm
n,
W",."HOiJ,2r.
'._,";"
wcześnie; Przyp. Red.).
miały donios!e znaczenie' w po.tożeniu mii;dzy- . r,;r. ·ł'.ot. 1<.1905 -.-'~,- - . • ..tod)\, -.4-aS
4!l~ - , SOFIA, 22 listopada (P.) W nocy krążow
~ I • .Pót.. "'lU()6 ..,...- - , - --.-. Alce., Lllp<>p,'
- . - ...,..- : J~u"
P,'cm), 1 .,,,lIs. ,'85
4·15 -.-,. Putllfll .... , --•...., ,;-.~ , 16U
,.
.
nik turecki ."Hamidie, dQstrzeżony przez torpe- narodowem.
• . 11.
nGO
860 ....,.• Rudzki
- . - ........:. ua
, Star,,~h. ...., .....,. _._ .262
Austrya zdecydowana jest dzia,łać wobec Sl!:laclie"kió. naó 310
dowce bułgarskie o 40 mil .od Warny i zaatako- "
wany przez nie minami, dał sygnał o nieszczęś Serbii z najwięks~ą energią; do ostatniej chwili ~;/i Lis. Zl~m. SS,Sf) 87.Sr, 8'1+ijO ,,~f.l.wicr.~ _.~, -...~ ';"""~..-I
• •

I

I

krążówn:ikowi, który
ohvorzył ogieiI do torpedowców bllłgul'sh:ich·,
Oba krę:żoWll!ki tureckie odpłynęły
pełne mo-

ciu drugiemu .tureckiemu

będzie ona

drodzepokojowei, ale przygotowa.ta już wszystko do ew. entualnej' akcyl wc. je.~nnej, Ostateczne
wyjaśnienie sytuacyi l11usi nastąpić w przyszłym

na:

I'ze.

.

próbowała wyjaśnienia sytuacyi na:

. .

Torpedowce bułgarskie powróciły do portu,
jeden ;to nic).1 z. uszkodzonym kominem.
. ··KONSTANTYNOPOL, 21-go listopada. (P.)
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Na.zlm pasza komunikuje urzędowniez dnia
!/lIczoraj.od y
uiszą nara ę
Na ,;(htia.zllo'l ~r()w~opieTd nad dziepmi
wczQrajszego, ze wywiadowcy stwierdzili, ii nie- l' z ~i~1istrem wojny, poczem Obydwaj .zostali przyLeon Matypzyńsk! 5' rb.
przyjaciel· bpmkił oko~ly przed linią fórtyfikacyj I jęCI przez cesarza.
.'. .
.
.
W dniu In1iel1in ~. p. Cecylii Wattell - bezimientureckich, odstępując na odległOŚĆ, .1kilometrów.
Sofia, 22 Ii~topada: (wł.) \Ilczor~j po. poJ'u~ nrelO rb~
,
W opu~z~.zon,yc.h okopach !-ł.lale.zlQOO rannych, , dU.IU zaatalwwał.v .w.oJ,s.ka buł. . gar~kl.e c.entrum
Zamiast'sądu między pp. Z. F; aJ. K.pien<J$zy
l S t pów l arabmów
s6 wo
ł
sktada ofiarę 10 rb., zamiast kary.,
.
~naczną.10C J~. J'. (
, zapa w. - i tureckie pod Ctataldżą,; na .całej linii walka zo~
Walant". j Józefa OstoJ·se';· z ~)owodu 25
.
."
'.
I.
.'.
I ' , · · .k '.
. .
"
J'
rOCz.nlcy
jennych, wprkL I os <ardy.
LONO.' YN, 21 Iistopada,(P.) .O. dpowiadając stała. WZl10wIO.nai ~ota t\lrec a p.omaga dZHlłal M ślub,u .l3ldadają 2 rb..
.
na interpelacyę w izbie gmin Grey oświadczył, ności armii lądowej, .
. .
.,'
Dla Tow. " Wiedza".
ze traktat rosyJsko~mongolski ma ·.··l1a celupo~ i
Ateny, 2Z llstopada~ . (wł.) . Wojska greckie' . Walenty i Józefa Ośtojscy z powodu 25 rocznic,?
tw!er~zenie .praw~. przywil<;jów poddanychfD: l zajęły wczorąi Floriqę lbdcię-ly qdwrót <lnllii lś[Ub~ sld~daJą.2rb. .
..,
ISYlsl<Jch ~ Mongo}ll: z.' ktorycl1 . l~orz.y. s. tu.!f.o.n,l tureck.iej uC.lc.ka.i.ącej .21. pod MOll..a. styl"u' .··w
.. J.ęc. e... 1' N.a l!'lt.dow~ koficwllt ,~w Staniał.(t!/Xt l(ol1tlci.
dawniej, la~( l'óvvrlJe~ P?dtrzY~l,aflleWytwo.~zQ~et '.
" . . . ' .. " ' , . , . . j . . • .... 'Wnlelltv i JÓzefa OstojSCy z powodu 25 .
W MongoliI sytu~cyJ!. lTUanOWICle .autO.no.tnll,fak'" ,g~~I$~wg9.$talłl',SH~ Wlelkatlość bron! l ąmW·j ślubu slilltdnją 2 rb.
'.
..' ......'."'.n·.
tycznie juz istnielącel.;·;i,;UI~if·::.,·
..' . .
.' .. 1

I .. '

I
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w wieku mat 23.
Pogrzeb

W

nastąpi 'Uf

sobotę dnia 23 Listopada o godzinie
nabożeństwo żałobne ,za spokój

wlone. bęcWe

ś.

Józefa i

t

Dreznae

Ul

,dm1iiu 25 bBJ mili

lO-ej rano
duszy
p.

iktoryi

! ma drogę kolejową i
; rzem.
.

woln~

przys~.a(l

nad 1110-

STANOWISKO MOCARSTW.
W sprawie stanowiska mocarstw wobec po! .działu Ttm"Cyi między zwYcięskie paIlstwa bałkań~
: slde przynosi organ' dyplomacyi austryacklej "PoI litische Corresp." z. Paryża ciekawe informacye.
! Doniesiono' w nich, źe zajęcie poszczególnych te-;ryŁoryów w czasięwo:jnynielilo:ie być jeszc~e
.\ uWażane za tytuł praViny ąo: trwałegop()Siadan:~a
tycbteryl:oryów;; Teę.rya .laktow dokonanych . me
{. będzie przez mocarstwa uznana bez znaczneg-o
! ogTaniczenia. Zreszh} -- twierdzi "Po.lit. Cor."·-

l

; także w łonie Zwi~zku vałkarlskiego, co do trwa-

~._._."'!"......_._ _ _,~_ _ _ _ _'_ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"'c.

Wiec_

InowrocławiiulII

l lego. zajęcia

! ~~:11dac~1 ll:e

okupowanych terytoryów, w wielu
ma jeszcze zgody.

Wojna 'na BaIJuanach.

, .'Wec.zwartek odbył się wlnowrodawiu wiec
I!eneralpy, celem 2;aprotestowąnia przeciw .wy.
SZYKAN.oWANIEKONSULOW.
właszczenfu. Wszystkie stany były reprezento·'
wane., Wielka sala wiecowa, mogąca pomieścić .
"Tri~tma" Q<?UoSi, .ii z P?wodu, postępow.a~
lSOO osób, ~pełl1iona, była po brzegt ,..:
ula serbow ,w nn.astach tureckich, .ktore obsadzlh
'. . O, gpdr.inie2 po pOłudniu ząg;ailwiec.cU~ panuj!! wie1kienie?Adowoleni~. Wśró<lza&tępców
~k i.i~Y .. pąn.6W Kazhn~eri .GhMPOWSk. iż Kópa~.więlkich l1l,ocarslww . Białogrodziei Władze serb·
newa, kt6i'~go l1astępme .wybrano na marszałka $kie. szykan"jl! .konsulów i nIe pozwalaj!! im na
:wię(!Jl~. Wice. \ marszałkami . wybrani.byUposło· wysyłanie szyfrowanej korespondencyi do ich r'Zft"
wie:ks.dt~ Wolszlęgier: i Dąbek.
..
. ' .dów;"Tribuna" .' wyraża przekonanie, że rZ1Jd
• . '~ierwszY fu(iwca,szatrtbelanKbmierowski, serbsldzmieni ten sposób postępowania•.
:~ówiło,tlaszem .obecnem. porożenjuPQlitycz
LOSYPROHAZKL
p~m',pod zaborem prusldmi.rozwin4fpoglądna
.
.
Matka
konsula
Prohazki, .wdowa pó adwokai f.i.mvój:pblItyki hakatystycznej...
..... ' .... .
, .' '. .' Dr:ugim6wca, ks. prałat .Laubitz. . ~ Inowro- cie;: ,zarhieszkaław .Bemie na MOl~awach, otrzy.cl'aw~a,m6wił'na. temat: .POlitykaant.polska i, mała od konsula pocztóWkę, pisanI! z Prlzr(~ndu
,
jej.oddZiaływ~n~e na stosunki ~()śdelne' ietycz- z ,dat~ Sb. m. J(Ollsul.zawiadamia.matkę,7..e I
jest zdrowy i prosi tylko o potwierdzenieodbio
, ~. społeęzeńStwa.pblskięgoCl,
. ....
. . . .•. Jakomeciprzemawiał '~włościanjn .021illlina ~1l kartki. Więcejpisa:Ć nie może, pOlliewa?listy .,.. ·.Od.. 01 jest, e. dług. ]ednOgłOś. nych ·.lWI..e. Jego podlegajl!cenzurze..
f}a temat: ,;Wywtaszezenieaw~ościaństwo« ~
c, Jeden z .braci Ptohaz!d jest kapi*ooemnaoczeń wybitnych ,badaczy, p~ui(aniem do ust,
.Włościaniri Ozimina' nazwał. wywł~s.zcze nie
zbrOdnią J hańbą 20 stulecia, które je~'mlk; za:kręcie wojCtl,l1Ym austryackini.' "M.ar)ra"Teresa", I która dos!cóna.le odpowiada wszystkim współ
rr.łast osl'abić, zjednoczy,ro tetn sillltej,polaków,
zl1ajduj~cym się· .o~cnie w Salonikach.. Ęąpltan I. czeS!1Y,' m wym.· a~~aniom h.,\r.nie. ny" zęb. ÓW.
Ptohazka brałui:liiałwwyprawiedo Chin W I
tI
.J'~
beżr6żnicy stanu, do wsp6lnej obrollY. przeciw
czasie powstafi~aĘqksetów i był przez ttzy nm:- ..... F,lal~onkop, 85.Dltżyfla~bn;:w'yst8rczający na
"iemi~om..
'. .
.
. '.'
I"killta mięsięcy, rb. 1..1wp. 50.. ,~" .:..,: . . . ·5~
Pqsęł Nowkki z Poznania przemawia,ł imie- sią:CeW nleW61iu"chińczyków.
warstw rzemieślniczych1 protestują~prze
ANÓ1IC;V,
PRZECIW SERBII;
Księgarnia."Przeglądu :I<atolickiego"
,.
'".'.t,':·
; , ,',"
'''''''''ll.,vrlemu na. pOlakach przez
wo.la Soźana::: zapędziła".
się zaopiekować prze-o

I

"

..'

w.

. jakO

Jl.ajmłod~ymr

5erc~ludu pol~
słuieJiiĄ ojczy~"
P'ęq:~le ::Jlnl~4;f,l.
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Reumatyzm i artretyzm są
to jedne! z najbardziej rOt:-

I

pr1:e~trzeni~nych ~vśi'(}d ludlkosel chorob. NIc szcz0,dzą
one nikogo, nie mO;~lla ich
naz'I;Voć . chorob~ bo~.aczy ,
pOl1leWa~ pracllJtlcy fjzycznie biedacy podlet\ai<! im
w, równym 510 p n, iu jak i mi1ionerzy. Orusują one zar6wno ,

I zjOnl!il.O prxcz f;~enlaln;::~~o
chemik:.\ Ch,ltelain'(l prepaśwdk;l jakni1jr<.lcyonulnicjszC!- I wiu i nazwanego Urodonymi sporami i do dnin
wczoraj:.,zci!o je;;zc;;e s;wkala

Jamie prze.z 2 tYI~odn'ie, aby
;.'.k upewnić, że wszelkie bóle
iu;:~ ustąpiły i ;~G można im
:;~apob'icdz na bardzo dhliO
czas.
Po trzech miesiącach lecze·
nia zupełnie ustępuje nadmierne tworzenię się kwasu
moczowego mlst(~pujc kompktnc i ostateczne wyzdrowi(mie.
Nic sri to cz~ze słowa
"Setki lekarzy i wybitnych
profesorów pDświadczyło, że

go. Z całc9:o tego mi,)!':!! ! mi Cllatdain'u. Kto zechVlyhillia się jeden tylko jasny i ce uwa;inic przejrZ0\: rDwmo·
fakt, yosic:dajEjcy w Z::lC~:lt~\.I.l , wanie, które pO~liżcj podrijQ,'
roZWiąW!1l3 tC&:I) zagadnlcllIil, ! kto zechce cnoc trochę Zflmianowicie lakt, żereumutyzlll stanowić sir! nad tem, zrozuzwią-wny, jest ściśle z nad- l' mie . W jaj-d sposób moź!iwc
mial'cm kwasu moczowego są cudown.c skutki wzbOg:lw mieście, jaki na wsi i je- i w organizmie,
I caJc;!e!.! statystykę lekar::;kf.l,
żeli z jednej strony siedzący!
Czy nadmiar ten jest przy- ! zwtaszcl.li f~dy przypomni soti'yb życia, brak ruchu i,nad- I CZylli.1. ay teżs!<utkiem ren-/ bie, że każda dawka Urodo"
miar pożywienia czyni o, rga- l' ,matyzmu, czy powstaje przed nalu ChnteJain'a rozpuszcza
nizm podatnym dla nich, to czy po momencie kryzysu, t w sobie lcwas moczowy 37 teorya ta znalazła w zupel·
z druL;iej ani życie rUChliwe., jest to ju:c pytanie druga- "1' razysiniejaniżeIi lit.
tlośd potwierdzenie w kliani wstrzcmięi:liwość nie są rzędne.
. . , W ten sposób wyklnczyć nice.
wst,Gnie zapobiedz im, jest I
Niechaj fizyoJogowie ,Ślę- l' należy wszelką konkurencyę.
Jeden z tych lekarzy, zna·
to prawdziwy bicz ludzkości. czą nad niem..
Rozpuszczony kwas moczo- komity internista zamieścH
Reumatyzm jest jedną z
Dla pacyent6w. i lekarlY' wy przestaje być szkodliwym w piśmie słynnego profesonaj częstszych chorób. Formy, bowiem ważlliejszem jest sa~ dla organizmu, gdyt nie zbie- ra Guchal'd'a. w "Dzienniku
w jakich się przedstawia są mo stwierdzenie, że reuma~ ra 'się w nim leczpoctobnie praktykantów" następujące
niezliczone, począwszy od b6- tyzm nie ukazuje się bez l\wa~ jak i inne mniej wa;i;(;le tru- godne uwagi i niezwykłe.
16w w sta:vach, mię~niach" su moczowego, i I{was mo- I cizny wydziela się na ze· przekonywające słowa: wy\vnętrznoścJach a skonczyw- I czowy bez reumatyzmu.·
I wnq!rz.
próbowaliśmy jeden z nowych
szy na migrenie i nieznośnych I Jeśli tylko jakimlwiwiek I Niema więc oba~y, że kwas środków, a mianowicie Uronewntlgiach, wyraża się on I bą,li sposobem zmniejszymy! ten, :z;gęsci krew. wytworzy donalChatelain'Cł, ktvrego
tez w postadl1aJrozmaitszych II ilość ,kwasu moczowego w kam, ien,i.e .n:rv:o\ve',~n,QC7.;OWC rezultatyistotnlo są, niezwychorób skórnych (egzema, otgamzmle reumatyzm' stab- i albo tel~ zotc!owe,ze pokry- k k .
,
psoriasis, pokrzywka, acnea nie i zupełnie prawie znika. i je ,tętnice" kamiennym osaW żadnym wypadku sl(U~
. j t. d.) pomijając już poda\:1 ten sposób moźniJ utrzy- ; ciem, czyniąc je kruchemi, tek nieby.ł ujemnytn.Artre~

l

Il

I!

l,

I

grę,

piasek moczowy; bóle mywać,że skuteczne leczenie! a wreszcie, że mięśnie i stuwątroby i nerek, wypadanie ,I reumytyzmu znajduje się w i 'wy ucierp!ą. W stanie płynwłosów i zwapnienie naczyń. prostym stosunku· do spo~ nym kwas ten rozpuszcza
Reumatyzm nie szczędzi i żytkowywaniiJ. produktów. Isłę jak cukier w gorącej wożli\dnego narządu. Poraża on I wpływających na uSUlięcie l dzie j wydziela się z organizskórę, nerki, wątrobę, pę- _ kwasu moczowego.,
I mu wraz z moczem. Już w
j

I

cherzmoczowy, zołądek, jeSkuteczne, acz bardzo! pierws?ychdniach leczenia
Jita"Qf:ZY i mózg. Wreszcie \ względne działanie litu, sali- i iym środkiem jest się radOś-,
dostaje śię do serca a wów- cylowego sodu, aspiryny i in- : nie, zdziwionym brakiem zwy·
czas następuje koniec. Bez. nych, tern tylko daje
względu na to, nauka nic! jaśnić.

si,~

ob- ;

kłcgo tl

artretyków ceglaste·
to

' go osadu wrnoczu, któ

zażywający

Urodonal
Chatelain'a przez 10 dni co

tycy

'donalcm ChateiaiJl'l:1, polegnjący na zażyciu do ;3 butelek
tego środka, sprowadza właś
<.:iwy upust kwasl1 moczowego dostateczny, ~;eby nawet

najbardziej zapu5zc!.ony 01'm oczyścić i \vten spo-

s6b radykalnie uleczyć n~tl
mutyzm, podagrę, piasek lno··
czowy, migrenę, kamienic
żókiowe i skórne cboroby.
Jeśli do tego jeszcze nadmienimy, że poza kmi W5zySt\cierni .swojemi w,rasJ1ościumi

Urodonal Chatelain'a posiada
jeszcze tę przewagę, że jest

nieszkod!lwym. w
najwi~l<szych nawet dawkach, że nie wpływa szkodIiwie na żołądek, n8.sercc,. na
ani też mózg, tozmu~
szeni jesteśmy przyznać, że
leczeniu za pomocą·. tego
zupełnie

środka towarzyszyć

musi wielkle powodzenie lie \\1 zupeł
ności zasłużył on na przy·

chylne przyjęcie

w Akademii

M.edyczne} I Akademii Umie-

ic;tności.

,

Dr. Blenard

Urodonal Chatelain'a jest

miesiąc według przepisu w do nabycia we wszystkich

dawce 3-4 łyźek od herba~
ty pozbywali się zUpełnie
5woi.ch cierpie{l: jedni reumutyzmu, drudzy kolek n~rkowych, jeszcze inni migreny.
Takie syst\lmatyczne sącz~
kowanie kwasu moczowego

aptekach i składach aptecznycli.
Wystrzegajcie sięszk6dli
wych dla z;drowia naśladt)'w
nictw.
Ządajcie

zawsze z

wYQal,azcy Cliatelain'a.

f.łrmą
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ciala zaleźne sa.od mózgu. Osłabienie, apatya, wyczerpanie, osłabienie nerwów, oraz
ogólna bezsilnoŚć są oznakami braku ener;Jii życiowej. Ktokolwiek chce c:.':uć sie zdm"
wym, rzeikim, oraz cieszyl~ się pelnią wloc1z umysłowych j fizyczilych, jako tel dobrą
pamięcią, Ił pracę i Wszelkie tfudy życiowe, jako przyj emllO~Ć odczuwać, ten niechaj zatyWa Kola Dultz. Jest to naturalna pożywka dIn móz~u i nerwów, odnaWiająca i odrn!adza~
jąca jednocześnie krew i będaca W ten ~,p()sób zrMIem ż~cia i nowej sily dla wsz~lstkich
organów ciala. KOLA DUI..:TŻ piI":l!:y,;u<lIca chętĆ do z,cit.ll i praoy, oraz uczucie
mlodośei Wraz z jej zdrowiem i energii!, które są rękojmią powodzenia i szczęścia.

Przy COdZ1CUIlom 7.a!y~l,jnniu przez .jakiś czus 1{o!s ... Dultz, n(~rwy się wzmllcnia.j:l~ wszelkie osłabienie
a .zdrowie i siły pt1Wruc.nj:t Ilie:l.:włoc~nic.. Kohl zalecana jest przez powaĘ'~ lekarskie całego świata
i !ltOSÓWIlDIt w szpital/lch i sanatoJ'yach dla nenvow}'ch. Prosz!: zqdać Kol" Dultz BEZPLATNm. T~raz daj(~
bidemu ni(d;uo~ć wzmocn5c:ni.n, ue:rv?ówj wystarczy napisanie Kllrty pocztowej z POd;1,!,ti(~m <1okładu~go ś.drcfm,
aby otr:tylllaĆ bC"l'ło.t11ic i lhuko iloŚĆ Kola·Dultz'u, wystarczającą do Wypróbowania zdumicwajqcego dzbUanla
lo'!;o środka. ('Kil' skutek oknie shl zadowalniającym, natenczas prosimy uprzejmie o łaskawe z.S%c~yeenie nn. zaIllów:le.niem. Prosimy o zażqdanie próby natychminst ••nim W. Pan nie zapomni o swym znllliar%" "'!'próaowa.
ni. naszego KO!Il-Dul!z'n. Aj' •• Tow•• Powszechna Fabryka Przetworów Chemicznych IV Budapes2cie Reprezentacya: Wawznwa, Nowy-Swiat 53, oddział 126. Dosta" mO~Da we wszystkiell aptekach i składach aptecznych.
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roku potrzebny jest

HJ];)

lIlIajReEaI$a:a tlla'fwwa]lr.I:ll ~lIq)ż'!1w~~a dla '31J\l1;;':;;ła~ H mi!'sę;e~i'lHIJ uarlfli'owego.
Usposobienie, dzinłalnośl~ umysłowa jak i wog61e każda inila oraz każde poruszenie

do dozorO'h'ania robót instalacyjnych wysokiego i nizkiego napięclm

sprawdz~ni!?- li.cznjk6W, ~e5tmyiaI11~ OdnO~l!yc!l l~osz!orys?w.. Reflektll.tiCI Wllllll znać dovrze JęzykI polsln I lllemlcckt. . PU!1ll1~nne

oferty z opisem

żyda

i

poąaf!iem wysOk?ści wYllla~~ne) .pensyl

naE. ME1 ~L l. S-~~. L6dz, PlOtrlwwslta
102 sub. ,/ELEK1RA 1O~.' ._._ę_

leży przes)'lać po dudr. L.

l

ustępuje,

alenty
I

opczyński

l!..el,':all"z7DeGlltJsta

fi

\

Sta Dą brO\y Ski:

tllhllPil\1ll'óelił
Przyjmuje w prywatnym gabinecie
przy Leczr;Joy.,
Ul. PioŁr!WWsku ,V{g 127, tel. 25-98
2,,3
(róg R"~,,,mlowskiej
.. l,; 1).

-

_

I

specynliota elJ.or<lb skórnych, włosów,
wenerycznyell lui> dl'lSg moczQ\V' :/,ell.
Gabinet Ró~ntgon",v~ki j ś\viatłoleczni.
CZY. Piotrk9wskll 1411 .óg l~wa.."lgielickiei,
telefon .!li! 10..11.
L"u~enle Syphilisn
"Erli(jIJ-HutJ. 6il3" Prz;Vlmuje od 8-2
i od ti ....~ wlece. DlA lian osobna !'oczek"lni~.
":!lir

łUKASIE~1ICZ

lI!!i

I

"W bronzowe łaty, wabi się "Mars".
Odprowadzić . za

niem

stróźa

wynagrodzedo
4588

l?ioltll"kDWskllll' U!!5

domu.

'· . Dr,;, Eugenia
II Kł:RER QERSZUlIj
cboW'olb:l1

Ikob~!lilee.

Piotrkowska 121, tel.la.o7, przyj,
muje codziennie od 5-6 po pot,

W

niedzielę

od 9-t2-el.

2'721

LEKARZ-DENTYSTA

Ad. Zadiawicz
Przyjmuje Piotrkowska 120,
,telefon 14-03.2559

. spożywczo-dystrybucyjny i mleczarnIa do sprzedania z powodu
wyjazdu Juliusza 19 front od Nawrotu rldzie aptek~ wiadomość

na miejscu.

..nb.•

'

....

4590

"Przyjmulo"się

ero. Wszelk!eobs~ahmld

hahu .'na je',dWabnejgazie: bluzki, suknie,
. ·POWIlt,ÓCU:•.. ' ..56(jo szale i t. p.; ~iot .. kowska 6'
ChO"o~t,skllPr~~ .:dróg mo. IIIJ. ~9, Ił .. gh~ Jj)i'}iro.
4576
Ibll:owycb . ' i. ,weneIl'YClIU'IS.
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